
UPTEC ES10015

Examensarbete 30 hp
2010-04-13

En vindkraftparks inverkan på 
Gävle Energis elnät 

Erik Wejander



 



Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten

Besöksadress: 
Ångström laboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 

Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 

Telefon:
018 – 471 30 03 

Telefax: 
018 – 471 30 00 

Hem sida:
http://www.teknat.uu.se/student

Abstract

En vindkraftparks inverkan på Gävle Energis elnät

The effects from a wind farm on Gävle Energis
electrical grid

Erik Wejander

The effects from a planned wind farm on the grid utility Gävle Energis electrical grid
have been studied. The wind farm is planned to be built in the forest 15 km north of
Gävle and will have 23 turbines with rated power from 2 to 2.5 MW, resulting in a
total installed power between 46 MW and 57.5 MW. The grid connection will be
made at 70 kV.

The aim of the analysis was to determine what effects the wind farm would have on
the power grid in the form of electrical disturbances (flicker etc.), need for new
investment and raised operational cost. To allow the connection of the wind farm
technical solutions (new lines, power stations and grid reinforcements) have been
constructed. The effects and need for further investment if a larger wind farm is built
have also been studied.

Calculations of the electrical noise where made, using data for 5 different wind
turbines, and compared to the maximum allowable levels. Connections using both
overhead lines and cables where studied. The majority of costs used in the
economical analysis where taken from EBR:s widely used cost catalogue.

The analysis shows that 57.5 MW can be installed with all the turbine models. The
need for new investment depends on the line used but is in the range of 38.300.000
SEK to 61.100.000 SEK. Up to 63 MW can be installed without any further investment
and up to 98 MW if further investment is made.
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Sammanfattning 
 
I den här rapporten beskrivs en planerad vindkraftgrupps (vindkraftpark) påverkan på Gävle Energis 
elnät. Vindkraftgruppen ska byggas i skogslandskap vid Kvissjaberget och Hittsjön i närheten av 
samhället Trödje, runt 15 km norr om Gävle och 5 km från kusten. Vindkraftgruppen ska bestå av 23 
turbiner med en märkeffekt mellan 2 MW och 2,5 MW. Den totala installerade effekten blir då 
mellan 46 MW och 57,5 MW. Vindkraftgruppens del vid Kvissjaberget ska ha nio kraftverk och ägas 
av Samkraft AB. Vid Hittsjön ska 14 turbiner byggas och ägas av företaget WPD.  Elanslutningen av 
hela vindkraftgruppen ska göras via en ny ledning till en befintlig station i Gävle Energis 70 kV elnät. 
 
Gävle Energi AB är ett kommunalt energibolag och bedriver verksamhet inom bland annat elnät, 
elhandel och energiproduktion. Gävle Energi äger och driver ett lokalt elnät med spänningar från 70 
kV och nedåt. Anslutning av vindkraftgruppen till fördelningsstation F6 Hille och mottagningsstation 
ÄT 411 Gävle Norra har undersökts. F6 Hille utgör den nordligaste delen av det befintliga 70 kV 
elnätet och ligger därför närmast vindkraftgruppen. ÄT 411 är belägen ett par kilometer längre från 
vindkraftgruppen men har högre överföringskapacitet vidare ut på elnätet. 
 
Syftet med examensarbetet har varit att fastställa vilka påfrestningar och eventuella störningar den 
planerade vindkraftgruppen skulle innebära för Gävle Energis hela elnät. Tänkbara tekniska lösningar 
på identifierade problem presenteras och de ekonomiska effekterna av vindkraftgruppen för Gävle 
Energi utvärderas i form av investeringsbehov och ökad driftkostnad i elnätet. Även den ökade drift- 
och investeringskostnaden om en utökad vindkraftanläggning byggs har undersökts.  
 
Fyra förslag på nya elledningar som ansluter vindkraftgruppen till det befintliga elnätet har tagits 
fram. Två nya ledningar till F6 Hille, den ena med en kombination av 6 km luftledning och 5,8 km 
kabel (ledning 1) och den andra med enbart 14 km kabel (ledning 2) samt två ledningar till ÄT 411 
Gävle Norra, dels med endast 20,5 km kabel (ledning 3) och dels med en kombination av 2 km kabel 
och 17 km luftledning (ledning 4).  
 
Fem olika turbinmodeller från fem olika tillverkade har använts i analysen: Enercon E-82 (2 MW), 
Fuhrländer W90/FL2500 (2,5 MW), Nordex N90 (2,5 MW), Vestas V-90 (2 MW) och WinWinD WWD-3 
(3 MW). 
 
För att bedöma vindkraftgruppens emission av elektriska störningar har turbinernas bidrag till flicker, 
långsamma spänningsvariationer och övertoner i anslutningspunkten till elnätet beräknats och 
jämförts med uppsatta gränsvärden. De gränsvärden som valts anges som rekommendationer eller 
övre gränser av Svenska Kraftnät, Sveriges Elleverantörer och/eller Elforsk. 
 
Analysen visar att upp till 57,5 MW total installerad effekt av varje turbinmodell går att ansluta med 
vardera framtaget ledningsförslag. Slutsatsen är att den planerade vindkraftgruppen går att ansluta 
till både F6 Hille och ÄT 411 Gävle Norra utan att påverkan på Gävle Energis elnät blir otillåtet stor. 
 
De kostnader som används i den ekonomiska analysen kommer till den allra största delen från EBR:s 
kostnadskatalog för regionnät. Katalogen ges ut av Svensk Energi. EBR:s kostnadskatalog uppdateras 
löpande och anger uppskattade kostnader för normalt förekommande åtgärder på elledningar och 
stationer. Kostnadskatalogen bygger på studier av tidigare genomförda projekt och dess korrekthet 
vid kostnadsberäkning av nya projekt är svår att bedöma. EBR:s katalog används ändå som källa för 
prisuppgifter då den är vedertagen inom elbranschen och bättre alternativ saknas. 
 
För att ansluta vindkraftgruppens interna elnät till den nya 70 kV ledningen behövs en ny 
fördelningsstation med en transformator. Kostnaden för att uppföra stationen är densamma om 46 



MW eller 57,5 MW ska anslutas och beräknas till 17,6 miljoner kr. Ombyggnationer för 2,5 miljoner 
kr tillkommer vid anslutning till F6 Hille respektive 1,8 miljoner kr vid anslutning till ÄT 411 Gävle 
Norra. En ny nollpunktsreaktor behöver införskaffas för mellan 800 000 kr och 1,9 miljoner kr.  
 
Byggkostnaderna för de föreslagna ledningarna är beräknade till 17,4 miljoner kr för ledning 1; 27,3 
miljoner kr för ledning 2; 39,8 miljoner kr för ledning 3 samt 21,5 miljoner kr för ledning 4. 
Investeringskostnaden för de ledningar som delvis består av luftledning är lägre än för de rena 
kabelledningarna. Felfrekvensen är beräknad till ett par inträffade fel under 40 år för alla de 
framtagna ledningsförslagen. 
 
Den totala anslutningskostnaden för vindkraftgruppen beräknas vara densamma för 46 MW som för 
57,5 MW installerad effekt och beror enbart på vilken ledning som väljs. Kostnaden blir 38,3 miljoner 
kr med ledning 1; 49,2 miljoner kr med ledning 2; 61,1 miljoner kr med ledning 3 och 41,7 miljoner kr 
med ledning 4. Vindkraftgruppen bör anslutas med delvis luftledning för att hålla nere kostnaderna. 
 
Det sammanlagda nuvärdet av 40 års underhåll av ledning 1,2,3 respektive 4 (avrundat till 
hundratusentals kronor) beräknas bli 600 000 kr, 200 000 kr, 300 000 kr respektive 1 500 000 kr. 
Underhållskostnaden är betydligt högre för luftledningar än för kablar och de lägre kostnaderna hör 
samman med de rena kabelledningarna (ledning 2 och 3). Nuvärdet av underhåll av den nya 
fördelningsstationen under 40 år, inklusive ett lite ökat underhållsbehov i en befintlig station, 
beräknas till 650 000 kr. Anslutningskostnaden är mycket högre än underhållskostnaden. 
 
Vid en anslutning till F6 Hille med ledning 1 eller 2 finns ingen möjlighet att utöka vindkraftgruppen 
utan att göra ytterligare investeringar i form av nätförstärkningar. Om vindkraftgruppen ansluts till 
ÄT 411 Gävle Norra med ledning 3 eller 4 kan upp till 63 MW av alla turbinmodeller anslutas utan 
ytterligare investeringar i elnätet. 
 
För att ansluta en utökad vindkraftgrupp har 10 förslag på nätförstärkningar och ledningar med 
högre överföringskapacitet tagits fram. Analysen visar att det är möjligt att ansluta upp till 98 MW av 
de studerade turbintyperna. Anslutningskostnaderna ökar stegvis beroende både på hur hög total 
installerad effekt som ska anslutas och vilken turbinmodell som används. Den totala 
anslutningskostnaden blir högre än för den ursprungliga vindkraftgruppen men kostnaden per MW 
kan bli lägre. Underhållskostnaden för ledningarna beräknas vara oförändrad om en större 
vindkraftgrupp ansluts. Kostnaden för underhåll av den nya stationen kan öka något, 
uppskattningsvis 10 % till 20 %. 
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1 Syfte och avgränsningar 

1.1 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att fastställa vilka påfrestningar och eventuella störningar en 
planerad vindkraftgrupp (vindkraftpark) skulle innebära för Gävle Energis hela elnät. 
Vindkraftgruppen är tänkt att byggas på land 5 km från kusten i närheten av samhället Trödje 15 km 
norr om Gävle. Antal vindkraftverk planeras bli 23 stycken med en märkeffekt på 2 till 2,5 MW per 
verk. Leverantör av vindkraftverken är när den här rapporten skrivs ännu inte bestämt så effekterna 
för elnätet från flera olika vindkraftverksmodeller ska utredas.  
 
Tänkbara tekniska lösningar på identifierade problem ska tas fram och de ekonomiska effekterna av 
vindkraftgruppen för Gävle Energi ska utvärderas i form av investeringsbehov och ökad driftkostnad i 
elnätet. Den maximala storleken på vindkraftgruppen som de framtagna tekniska lösningarna klarar 
av samt ökad marginaldriftkostnad vid ytterligare utökad vindkraftanläggning ska bedömas.  

1.2 Avgränsningar 

1.2.1 Aktuell vindkraftgrupp 
Endast den vindkraftanläggning som planeras i området vid Kvissjaberget och Hittsjön i närheten av 
Trödje ska beaktas. Övriga planerade eller möjliga vindkraftgrupper kring Gävle behandlas därmed 
inte i den här rapporten. 

1.2.2 Anslutningar till andra elnät 
Nio kilometer väster om vindkraftgruppen finns idag stora kraftledningar i form av en 
regionnätsledning på 130 kV ägd av Vattenfall och en del av stamnätet på 220 kV ägd av Svenska 
Kraftnät.  Det kan vara möjligt att ansluta vindkraftgruppen till någon av dessa ledningar. 
Linjekoncessionen för linjen mellan vindkraftgruppen och anslutningen till någon av 
högspänningsledningarna skulle vid en sådan anslutning troligtvis inte ägas eller bekostas av Gävle 
Energi. Påverkan av vindkraftgruppen på Gävle Energis elnät via anslutningarna till Vattenfalls 
regionnät bedöms vara mycket liten. Detsamma gäller vindkraftgruppens påverkan på Gävle Energis 
elnät vid en anslutning till stamnätet. Dessa båda anslutningsmöjligheter lämnas därför utanför den 
analys som görs inom examensarbetet. 
 
I närheten av Norrsundet, tretton kilometer norr om vindkraftparken finns en 70 kV kraftledning ägd 
av Fortum. Påverkan på Gävle Energis elnät vid anslutning av vindkraftparken till Fortums 
kraftledning bedöms vara mycket liten. Därför har även denna anslutningsmöjlighet lämnats utanför 
analysen. 

1.2.3 Externa kontakter 
Under arbetets gång har ingen kontakt med berörda markägare tagits. Detaljplaneringen av nya 
elledningar och de frågor som kommer upp vid kontakt med markägarna har lämnats utanför 
analysen. Inte heller har någon kontakt tagits med tillverkare av vindkraftverk eller med företag som 
utför ackrediterade tester av vindkraftverk.  

1.2.4 Vindkraftgruppens interna elnät 
Det interna elnätet inom vindkraftgruppen antas ägas och drivas av ägarna till vindkraftverken och 
har därför lämnats utanför den här rapporten i så hög grad som möjligt.  

1.2.5 Dynamisk stabilitet 
Den dynamiska stabiliteten hos vindkraftverken i händelse av en störning på elnätet beskrivs 
översiktligt men inga tidsberoende simuleringar eller beräkningar av de transienta förlopp som 
uppkommer utförs. Enligt [16] har vindkraftverk med asynkrongeneratorer två dåligt dämpade poler, 
med resonansfrekvenser nära nätfrekvensen, som gör vindkraftverken känsliga för störningar på 
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elnätet. Det anses i den här rapporten vara upp till turbintillverkaren och ägaren av vindkraftverken 
att se till att vindkraftverken klarar de störningar som förekommer i det elnät de är anslutna till.  

1.2.6 Underlag till analysen av turbinernas elektriska egenskaper 
Turbinernas elektriska egenskaper, som ligger till grund för analyserna av vindkraftgruppens 
påverkan på elnätet, har specificerats i ett antal dokument (datablad). Databladen där uppgifterna 
anges har erhållits via konsultbolaget Rejlers, som själva använt uppgifterna som 
beräkningsunderlag. Ingen kontroll av uppgifternas riktighet har gjorts inom examensarbetet. Se 
bilaga 1 till 5 för de tekniska databladen med turbinernas elektriska egenskaper.  
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2 Inledning  

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Gävle Energi 
Gävle Energi AB är ett kommunalt energibolag som är helägt av Gävle Kommuns holdingbolag Gävle 
Stadshus AB. Gävle Energi grundades år 1892 under namnet 
Gävle Energi har 188 anställda (år 2007) och bedriver verksamhet inom åtta områden: elnät, 
elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla, närvärme, energimarknad, energiproduktion samt kommunikation.  
Elnätet omfattar 4 stora mottagningsstationer där Gävle Energis elnät ansluter mot region- och 
stamnäten. I elnätet finns 7,8 km 70 kV Luftledning, 23 km 70 kV kabel, 197 km 10 kV luftledning och 
507 km 10 kV kabel. Gävle Energi har knappt 45 000 lågspänningskunder och 61 högspänningskunder 
(industrier). I elnätet finns idag flera mindre vattenkraftverk, ett kraftvärmeverk (Johannes) och ett 
vindkraftverk (Oskar). 
 
I Gävle Energis elnät finns idag endast ett vindkraftverk, vilket betyder att erfarenheten av att ansluta 
vindkraft till nätet är liten. För att kunna tillåta en större vindkraftanläggning att ansluta till elnätet 
krävs därför att det utreds hur vindkraft påverkar elnätet och vilka krav vindkraftverken ställer på 
elnätet för att kunna leverera el utan att elanvändarna drabbas av elavbrott, spänningsvariationer 
eller andra problem. 

2.1.2  Vindkraft i Sverige  
- och klimatpolitik  energi, 2009/08:163

föreslås vindkraften byggas ut så att det år 2020 ska produceras 30 TWh el med vindkraft i Sverige. 
Jämförelsevis var vindkraftproduktionen enligt branschorganisationen Svensk Energi cirka 2,0 TWh 
under 2008. Från 2007 till 2008 växte dock den installerade effekten i Sveriges vindkraftbestånd med 
hela 40 %. Den snabba tillväxten av vindkraft kombinerat med målet om 30 TWh gör det lätt att inse 
att anslutningarna av vindkraft till det svenska elnätet är en aktuell fråga inte bara i Gävle utan i hela 
landet. 
 
Satsningen på vindkraft är ett viktigt steg för att Sverige ska nå de uppsatta miljömålen, där en 
reduktion av koldioxidutsläppen är en viktig del. Att använda vind för att generera el ger mycket små 
utsläpp. Vindkraft är en förnybar energikälla som inte kräver några miljöförstörande 
bränsletransporter. Vinden går dock inte att kontrollera vilket medför vissa problem när den används 
för att generera el. Elproduktionen går inte att styra i någon stor utsträckning vilket ställer krav på att 
det finns annan genereringskapacitet på elnätet som kan balansera vid brist på vind.  Vindkraft måste 
därför anslutas till ett så kallat starkt elnät som klarar av de upp och nedgångar i levererad effekt 
som vinden ger upphov till. 

2.2 Placering av vindkraft 
Vindkraftverk kan i praktiken inte placeras var som helst där vindklimatet är lämpligt. Påverkan på 
natur, kringliggande verksamhet, människor etc. samt kapacitet och skick hos befintligt elnät måste 
tas hänsyn till. 

2.2.1 Visuell påverkan 
Vindkraftverk är stora anläggningar. Moderna turbiner kan ha en tornhöjd på runt 130 meter och den 
översta vingspetsen kan då nå upp till cirka 200 meters höjd över marken. Det betyder att 
vindkraftverken syns på mycket långa avstånd. De kan också ge upphov till irriterande skuggor då 
vingarna rör sig genom solen och skapar roterande skuggor och får solen att flimra, sett från en plats 
i närheten av verket. Vindkraftverk ger upphov till ett visst ljud under drift, som kan uppfattas som 
störande.  
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2.2.2  Ljudemission 
Vindkraftverk ger upphov till två typer av ljud, mekaniskt och aerodynamiskt. I moderna 
vindkraftverk dominerar helt det aerodynamiska ljudet [23]. Ljudet stör som mest då vindstyrkan är 
ungefär 8 m/s på 10 meters höjd. Vid högre vindhastigheter maskeras vindkraftverkets ljud av 
bakgrundsljud, exempelvis prassel från buskar och träd.  

2.2.3 Konsekvenser av platsval 
Vindkraftverk är därför inte lämpade att placeras alltför nära platser där människor bor. Dessutom 
bromsas vinden kraftigt av höga byggnader vilket gör att städer, där elnäten är starka, är olämpliga 
platser för uppförande av stora vindkraftanläggningar. Istället byggs vindkraftverk ute på 
landsbygden (eller ute till havs) på platser där tillgången på vind är god och antalet personer som kan 
bli störda av verken är få. 
 
Ute på landsbygden har elnäten i allmänhet låg kapacitet kan inte ta emot den levererade effekten 
från en modern vindkraftanläggning. Därför krävs i regel förstärkningar och ombyggnationer av 
elnäten vid anslutning av vindkraft. Att bygga elledningar, kablar, ställverk med mera är stora 
investeringar och leder dessutom till underhållskostnader under hela sin livstid. Därför är det viktigt 
att flera olika anslutningsmöjligheter utreds och ställs mot varandra för att hitta den bästa lösningen 
både ur ett tekniskt och ur ett ekonomiskt perspektiv.  

2.3 Den aktuella vindkraftgruppen 

2.3.1 Beskrivning 
Idag finns planer på att bygga två närbelägna vindkraftgrupper (vindkraftparker) i närheten av 
samhället Trödje, 15 km norr om Gävle. Området som vindkraftverken kommer att byggas i ligger på 
land, cirka 5 km från kusten. Det närmaste större samhället, Trödje, ligger cirka 3 km från platsen där 
vindkraftverken ska byggas. Vindkraftgrupperna kallas Kvissjaberget och Hittsjön, uppkallade efter de 
mest närbelägna namngivna platserna i terrängen, och planeras tillsammans ha 23 verk med en 
märkeffekt på 2 till 2,5 MW per verk vilket ger en total installerad effekt på mellan 46 och 57,5 MW. 
Vindkraftgruppen Kvissjaberget planeras ha nio kraftverk och ägs av Samkraft. Hittsjön med 14 
kraftverk ägs av WPD onshore Hittsjön AB. Företagen beskrivs kortfattat i kapitel 2.3.2 nedan.  
 
De båda planerade vindkraftgrupperna ligger endast ett par hundra meter från varandra och ska 
därför enligt planerna uppföras i ett nära samarbete mellan de båda vindkraftföretagen. 
Vindkraftgrupperna föreslås därför också ha en gemensam anslutning till Gävle Energis elnät. I det 
här examensarbetet, som fokuserar på vindkraftverkens effekter på Gävle Energis elnät, behandlas 
därför de båda vindkraftgrupperna som en stor gemensam vindkraftgrupp med 23 vindkraftverk.  
 
Det elnät som finns i Trödje idag kan inte ta emot den effekt som kommer att produceras i 
vindkraftgruppen. Därför krävs en utbyggnad och förstärkning av elnätet. 
 
I bilaga 6 finns en karta som visar var vindkraftgruppen ska byggas. 

2.3.2 Vindkraftsföretagen 
Samkraft AB ägs av kommunala energibolag i Gävleregionen och är en sammanslutning för att gynna 
utbyggnaden av förnybar kraftproduktion i regionen, i synnerhet vindkraft.  Gävle Energi AB är en av 
delägarna i Samkraft AB.  
 
WPD onshore Hittsjön AB är ett projektbolag inom WPD Scandinavia som i sin tur är ett helägt 
dotterbolag inom WPD-
presenterar sig som en av Europas ledande vindkraftsaktörer med lång erfarenhet av förnyelsebara 
energiprojekt.  
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3 Vindkraft 

3.1 Vindens egenskaper 
Den elektriska effekt som levereras av ett vindkraftverk är direkt kopplad till vindens hastighet och 
turbulens. Vinden varierar från plats till plats och är till sin natur oförutsägbar både i ett kort och i ett 
långt perspektiv. Om vindhastighetsfördelningen mäts, det vill säga hur vanliga olika vindhastigheter 
är på platsen, kan vindkraftverkets förväntade påverkan på elnätet bedömas samtidigt som verket 
kan optimeras med avseende på energiproduktion och livslängd. 
 
Vinden påverkas kraftigt av byggnader, träd och andra hinder vilket leder till att vindhastigheten är 
mycket lägre nära marken än en bit upp i luften. Denna egenskap hos vinden kallas för vindgradient 
och är inte linjär med höjden över markytan. Som ett resultat av vindgradienten kommer 
turbinbladen att påverkas av en pulserande vindlast under varje rotationsvarv. Den mekaniska kraft 
som turbinen utsätts för omvandlas i generatorn till elektrisk effekt. För att förstå hur vindkraft 
fungerar ur ett elkraftperspektiv är det därför nödvändigt att ha vissa kunskaper om vind och vindens 
beteende. 

3.1.1 Vindens variationer 
Vinden varierar i både ett kort och ett långt perspektiv. Både variationerna på mycket lång och kort 
sikt påverkar produktionen från ett vindkraftverk. Variationerna i vindstyrka kan delas in i olika 
kategorier beroende på under hur lång tid de är verksamma. 
 
Variationer över flera år. De förändringar av vindens uppträdande som sker över flera års sikt 
påverkar den långsiktiga produktionen från vindkraft.  
 
Årliga variationer. I Sverige varierar vinden mellan årstiderna på ett sätt som upprepas varje år. 
Medelvindhastigheten är högre på vintern än på sommaren [1] vilket är lämpligt för elproduktion 
eftersom elförbrukningen följer samma mönster. 
 
Dygnsvariationer. Vindstyrkan kan variera mycket under ett dygn. Variationerna i solintensitet under 
dygnet ligger bakom de stora skillnaderna. På sommaren varierar i allmänhet vinden mer över dygnet 
än under vintern [20].  
 
Korttidsvariationer. På den kortaste tidsskalan varierar vinden med turbulens och vindbyar.  
Stokastiska variationer i vindstyrkan på en skala från mindre än en sekund upp till 10 minuter brukar 
kallas för turbulens [20]. Kännedom om turbulensen på en plats är viktig för kontroll och mekanisk 
dimensionering av vindkraftverket. Turbulensen har även stor påverkan på den utmatade effekten.  

3.1.2 Statistisk analys av vinddata 
I [20] beskrivs hur matematisk statistik kan användas för att tolka information om rådande vindresurs 
på en plats. Om vindhastigheten på en plats har mätts noggrant under lång tid och på flera höjder är 
den insamlade datamängden ofta tillräckligt stor för att avgöra platsens potential för vindkraft. I 
praktiken är ofta mätningarna av vinden mer begränsade, av både tids- och kostnadsskäl, vilket 
medför att det krävs statistisk analys för att uppskatta vindresursen. 
 
De metoder som används vid analyser av vindförhållanden baseras på sannolikhetstätheten för olika 
vindhastigheter. Vindhastigheten betecknas vanligen med bokstaven U i statistisk analys. Funktionen 
som beskriver sannolikhetstätheten, p(U), har två viktiga egenskaper. För det första är sannolikheten 
att det blåser med en vindhastighet mellan Ua och Ub följande: 
 = ( )       (3.1) 
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För det andra måste det blåsa med någon vindhastighet större än eller lika med noll. Det ger 
sambandet: 
 = 10       (3.2) 

 
Sannolikheten för att det blåser med någon vindhastighet är 1. 
 
Även den kumulativa sannolikhetsfördelningen, F(U), används. F(U) anger med hur stor sannolikhet 
det blåser med en vindhastighet mindre än eller lika med U.  
 
I huvudsak används weibullfördelningen för att beskriva sannolikheten för olika vindhastigheter 
genom att anpassa en sannolikhetstäthetsfunktion efter de rådande vindförhållandena på en plats. 
 
Weibullfördelningen  
För att bestämma weibullfördelningen krävs kännedom om två parametrar: formfaktorn, k, och 
skalfaktorn, c. Både k och c är funktioner är medelvindhastigheten och dess standardavvikelse. 
Sannolikhetstätheten och den kumulativa sannolikhetsfördelningen enligt Weibull är: 
 = 1

      (3.3) 

 =  1      (3.4) 

 
För att beräkna weibullparametrarna måste medelvindhastigheten och dess standardavvikelse vara 
bestämda, vilket kan göras genom simulering eller mätning på plats. I [20] visas hur de båda 
parametrarna, k och c, kan beräknas från standardavvikelsen och medelvindhastigheten.  

3.1.3 Energiinnehåll i vind 
Energiinnehållet i vind är kubiskt proportionellt mot vindhastigheten. Flödet av kinetisk energi, 
effekten, ges av [20]: 
 =  12 3    [W]    (3.5) 

 
3  

 
Med kännedom om årsmedelvinden går det att göra en viss bedömning av hur lämplig en plats är för 
vindkraft. Eftersom energin som kan utvinnas är beroende av kuben av vindhastigheten används 
istället ofta det så kallade RMC-värdet (eng. Root Mean Cube) som ett mått på vindtillgången. RMC-
värdet är tredje roten ur medelvärdet av vindhastigheten i kub. Det vill säga: 
 =  33

      [m/s]     (3.6) 
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Med medelvindhastigheten beräknad enligt ekvation (3.6) fås ett viktat medelvärde. Det viktade 
medelvärdet tar hänsyn till att de höga vindhastigheterna bidrar avsevärt mer till energiproduktionen 
än de låga vindhastigheterna. Energiflödet per ytenhet som funktion av vindhastigheten åskådliggörs 
i figur 3.1.  

Weibullparametrarna för vindklimatet på cirka 90 meters höjd över marken på den aktuella 
vindkraftgruppens plats är: 
 
Formfaktor, k = 1,88 
Skalfaktor, c = 7,43 m/s 
 
Sannolikhetstätheten för olika vindhastigheter som ges av weibullfördelningen med dessa 
parametrar ses i figur 3.2.  

Medelvindhastigheten är 6,62 m/s. I figuren ses att vindhastigheter kring medelvindhastigheten är 
vanligast.  Sannolikheten att det blåser under 6,6 m/s är 55 %. Vindhastigheter över 6,6 m/s står dock 
för 91 % av energiflödet. Därför är medelvindhastigheten inget bra mått på den utvinningsbara 
energin på en plats. Samma vindhastighetsfördelning får, med ekvation (3.6), den viktade 
årsmedelvinden   = 8,36 m/s som bättre visar platsen lämplighet för vindkraft. Cirka 75 % av 
energin finns dock vid vindhastigheter över 8,36 m/s.  

 
Figur 3.1. Energiflödet per ytenhet som funktion av vindhastigheten. 

 
Figur 3.2. Weibullfördelningen för vindklimatet på den aktuella platsen. Parametrar från 
simulering med MIUU-modellen, 72 m höjd över nollplansförskjutningen. 
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3.1.4 Vindgradient 
Vinden påverkas kraftigt av olika fasta hinder samt av markytan. Därför varierar vindens hastighet 
och turbulens med höjden. Under vissa förhållanden, då atmosfären är skiktad, kan även 
vindriktningen variera med höjden. 
 
En vanlig approximation är att vindhastigheten antas vara noll precis vid markytan, och att den sedan 

 beror av höjden 
över marken är en kombination av flera fenomen (turbulens, luftens viskositet, markytans råhet etc.) 
och något exakt samband mellan höjd och vindhastighet finns inte. I Figur 3.4 ses ett exempel på hur 
vindens hastighet påverkas i höjdled då vinden passerar över ett område med hinder.  

Vindgradienten jämnas ut högt ovanför hindret, vilket antyds i figur 3.4 ovan. Ett vindkraftverk som 
har ett högt torn kommer därför både att ha en jämnare fördelning i vindhastighet mellan turbinens 
nedersta och översta delar och en högre genomsnittlig vindhastighet jämfört med ett likadant 
vindkraftverk med lägre torn.  
 
Turbulensnivån kommer att vara högre närmare marken än högre upp i luften vilket medför att ett av 
turbinens blad som står i ett lågt läge påverkas av en kraftigare turbulens än ett blad i ett högt läge. 
Turbulensen utsätter bladet för en varierande mekanisk last. När bladet passerar framför tornet 
träffas det av den så kallade tornskuggan, där tornet har en kraftig inverkan på vinden. Sammantaget 
medför variationerna i vindhastighet och turbulens att turbinbladen ger ett pulserande 
momentbidrag då turbinen roterar. I händelse av att atmosfären är skiktad på ett sådant sätt att 
vindriktningen varierar över turbinens area blir variationerna i bidrag till turbinens vridmoment 
naturligtvis ännu större. 
 
Turbinen ger ett vridmoment på generatoraxeln så att elektricitet genereras. Den genererade 
effekten är direkt beroende av turbinens moment. Därför medför variationerna i vindhastighet och 
turbulens att den genererade effekten varierar på ett sätt som inte går att styra över. Helst ska den 
genererade effekten vara helt jämn då den matas ut på elnätet för att inte medföra störningar i 
anslutna laster. Då vindkraftverk placeras i skogen måste de därför ha högre torn än om de placeras 
ute till havs för att de pulserande momentbidragen ska hållas tillräckligt låga.  
 
Det finns inga fungerande generella metoder för att uppskatta vindgradienten. Den teori som 
presenteras i exempelvis [20] är framtagen för ideala förhållanden ovan släta plan, det vill säga för 
orealistiska omständigheter. 

 
Figur 3.4. Vindgradienten över ett område med betydande hinder för vinden [20]. 
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3.2 Tillgänglig vindresurs 

3.2.1 MIUU-modellen 
Modellen är ett beräkningsverktyg framtaget vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala 

används för simulering av vindklimat och beräkning av vindresurs och beskrivs i referens [24].  
 
Simuleringar med MIUU-modellen utförs med ett speciellt koordinatsystem som beror på markens 
topologi och typen av terräng. Höjden över markytan anges som höjden nollplansförskjutningen. 
Nollplansförskjutningen för ett område i skogen är ungefär ¾ av vegetationshöjden.  
 
Vid Hittsjön och Kvissjaberget har inga verkliga vindmätningar gjorts ännu, men resultat från 
simulering med MIUU-modellen finns tillgängliga. Resultaten från simuleringarna anger inte 
sanningen, men kan med viss försiktighet användas för att uppskatta platsens potential för vindkraft. 
 

MIUU-modellen i 
[24]. 

3.2.2 Nyckeltal för vindresursen 
Med MIUU-modellen har vinden, på höjderna 72 och 103 meter över nollplansförskjutningen, i 

redovisas den relativa förekomsten av olika vindriktningar och weibullparametrarna för de olika 
riktningarna och höjderna.  
 
Enligt vindberäkningen är årsmedelvinden i området på 72 och 103 meters höjd över 
nollplansförskjutningen cirka 6,6 m/s respektive cirka 7,5 m/s [25]. 
 
Majoriteten av skogen i området kring vindkraftgruppen är uppskattningsvis 24 m hög. 
Nollplansförskjutningen är då 24*¾ = 18 meter så MIUU-modellens information är giltig för 90 
respektive 121 meter över marken.   
 
De aktuella vindkraftverken kan konstrueras med olika navhöjder beroende på vindläget på platsen. I 
den här rapporten antas att vindkraftverken har en navhöjd på 100 m över marken vilket motsvarar 
82 meter över nollplansförskjutningen.  
 
Beräkningar av vindresursen på vindkraftverkens navhöjd har gjorts med antagandet att 
sannolikheten för en vindhastighet på 82 meter över nollplansförskjutningen är en linjärkombination 
av sannolikheterna på de två kända höjderna 72 och 103 m. Antagandet medför ett fel i 
beräkningarna men felet blir mindre på höga höjder då vindgradienten successivt avtar. Ingen 
information om turbulens har funnits tillgänglig. 
 
Beräkningarna visar att årsmedelvinden på vindkraftverkens navhöjd är 6,9 m/s. Den viktade 
årsmedelvinden (RMC-värdet) blir 8,78 m/s. Även med det förenklande antagandet antas att 
beräkningarna får tillräcklig noggrannhet för de analyser som görs av vinden på 100 meters höjd i 
den här rapporten. 
 
Till vänster i figur 3.5 ses vindgradienten över skogsmark. Nollplansförskjutningen, d, är markerad 
som ¾ av skogens höjd, h. Som ses i figuren övergår vindgradienten successivt från att vara 
exponentiell på låga höjder mot att vara mer linjär på höga höjder.   
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Figur 3.6. Relativ förekomst av vindriktningar på vindkraftverkens navhöjd. 0° är rakt norrut och 
vinklarna räknas medurs. 

Till höger i figur 3.5 ses MIUU-modellens beräkning av årsmedelvinden på 72 meters höjd över 
nollplansförskjutningen i området kring Gävle [25]. Vindkraftgruppen är markerad med en pil. 
Färgskalan anger beräknad årsmedelvind och har enheten m/s. 

På 100 meters höjd är vindar kring 5 m/s vanligast men vindhastigheter kring 10 m/s ger det största 
weibullfördelningen för 

vindhastigheterna på 100 meters höjd tillsammans med det relativa bidraget till årsproduktionen 
från de olika vindhastigheterna. 
 
I figur 3.6 ses den relativa förekomsten av olika vindriktningar 100 meter över marken på den 
aktuella platsen. 

    
Figur 3.5. Till vänster: Vindgradient ovan skogsmark. Skogens höjd, h, och 
nollplansförskjutningen, d, är markerade. [45]. Till höger: Med MIUU-modellen beräknad 
årsmedelvind i m/s på 72 meters höjd över nollplansförskjutningen. [25]. 
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Figur 3.7. En schematisk bild av ett vindkraftverk utrustat med DFIG. [1]. 

Västliga och nordliga vindar är vanligast och betydligt mer förekommande än vindar från de sydliga 
sektorerna. Detta bör självklart tas hänsyn till vid design av vindkraftgruppen. De mest 
förekommande vindarna kommer från riktningar som domineras av skogsmark. Terrängtypen 
påverkar vindens egenskaper, bland annat har vind över skogsmark högre turbulensnivå än vind över 
hav. 

3.3 Vindkraftverkets generator 
Vindkraftverk kan konstrueras på många olika sätt och ges många olika elektriska och aerodynamiska 
egenskaper. På 1980 och 1990-talen var vindkraftverk med konstant varvtal och en direktansluten 
asynkrongenerator vanliga [1]. Fördelarna med dessa direktanslutna maskiner är att de är enkla och 
relativt billiga. Nackdelarna med denna teknik är att det inte finns något sätt att dämpa 
effektvariationer i vinden, till exempel på grund av turbulens. Vindens effekt omvandlas direkt till 
elektrisk effekt och turbulensen ger då effektfluktuationer på elnätet. Samma relativt odämpade 
pulserande krafter påverkar samtidigt alla mekaniska delar i vindkraftverket vilket medför ett högt 
slitage.  
 
Moderna vindkraftverk, i den storleksklass som är aktuell för den studerade vindkraftgruppen, tillåter 
ett variabelt varvtal på turbinen. Med variabelt varvtal menas att turbinen kan rotera med olika 
hastigheter (kontinuerligt justerbara) för att generera en viss effekt i generatorn. Det elektriska 
systemet i vindkraftverk med variabelt varvtal är mer komplicerat än i vindkraftverk som arbetar med 
konstant varvtal. Olika system tillåter ett olika stort varvtalsområde, från ±20% till i princip 
obegränsat [1]. Desto större tillåtet varvtalsområde desto större möjlighet att dämpa 
effektfluktuationer, pulserande laster och buller.  
 
Under en kraftig vindby kan vindenergin fångas in och omvandlas till mekanisk rörelseenergi i 
turbinen (som ökar sitt varvtal) för att sedan omvandlas till elektrisk energi och föras ut på nätet 
under en längre tid [3][5]. Ett variabelt varvtal ger en högre energiproduktion, genom optimering av 
varvtalet och utnyttjande av vindbyar, än med ett konstant varvtal i samma vindförhållanden 
[1][5][3].  
 
Det finns idag två huvudsakliga metoder för att åstadkomma ett variabelt varvtal. Den ena metoden 
är att använda en asynkrongenerator med rotorkaskad. Den andra metoden är att använda en 
fulleffektsomriktare. Båda systemen förekommer i de vindkraftverk som undersöks i den här 
rapporten. 
finns en mer utförlig beskrivning. 

3.3.1 Asynkrongenerator med rotorkaskad, DFIG 
Systemet med en 

-generator är i grunden en asynkrongenerator där en växelström leds 
in i lindningar i rotorn. I figur 3.7 ses en schematisk bild av ett vindkraftverk med DFIG. 
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Omriktaren genererar en växelström vars frekvens kan styras fritt. Genom den omriktade strömmen i 
rotorn kan rotorns magnetfält fås att rotera med en annan frekvens än rotorn själv. Genom att styra 
den inledda strömmens frekvens kan turbinen rotera med variabelt varvtal och ändå producera den 
50 Hz växelström som krävs på elnätet.  
 
Enligt vindkrafttillverkaren Vestas [3] fås med DFIG-systemet OptiSpeed 60 % variabelt varvtal (±30 % 
mot synkront varvtal) och runt 5 % ökad årlig energiproduktion jämfört med ett vindkraftverk med 
konstant varvtal. Vestas anger att OptiSpeed minskar den mekaniska påfrestningen på vitala delar i 
verket samtidigt som den utmatade elektriska effekten jämnas ut. 
 
För att tillåta ±20 % variabelt varvtal behöver omriktaren bara dimensioneras för runt 20 % av 
generatorns märkeffekt [1]. Det ger ett lägre pris och lägre förluster i omriktaren än då en 
fulleffektsomriktare, som måste dimensioneras för 100 % av effekten, används [1]. 
 
Vindkraftverk med DFIG är sämre än vindkraftverk med fulleffektsomriktare på att stödja elnätet vid 
störningar. DFIG-generatorer ger upphov till större felströmmar än fulleffektsomriktare vid en 
störning på elnätet och har därför sämre möjlighet att behålla sin nätanslutning under störningen [5]. 

3.3.2 Fulleffektsomriktare, FEO 
Då en fulleffektsomriktare, förkortning FEO, används omriktas hela vindkraftverkets elektriska effekt 
innan den matas ut på nätet. Detta tillåter att rotorn är kopplad till en synkrongenerator, som kan 
rotera med det för stunden optimala varvtalet. All växelström från synkrongeneratorn likriktas först 
för att sedan åter växelriktas med elnätets frekvens. I figur 3.8 ses en schematisk bild av ett 
vindkraftverk med FEO. 

Möjligheten att fritt styra vad som matas ut på nätet medför att vindkraftverk med FEO kan 
användas för att upprätthålla spänningsnivån och återställa frekvens och spänning vid störningar på 
nätet. FEO ger jämfört med DFIG upp till fem gånger mindre felströmmar i händelse av en 
kortslutning på elnätet. [5] 

 
Figur 3.8. En schematisk bild av ett vindkraftverk utrustat med FEO. [1]. 
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3.4 Vindkraftverkets produktion 

3.4.1 Fysikaliska begränsningar 
Ett vindkraftverk kan inte utvinna all energi ur vinden. Om energiutvinningen är för hög upplevs 
kraftverket som ett för stort hinder, vinden bromsas upp för mycket och vinden blåser istället runt 
vindkraftverket så att ingen energi kan utvinnas. Energiproduktionen är därför en avvägning mellan 
utvinningsgrad och energiflöde (vind). 
 
Den maximala energiproduktionen uppnås då vindkraftve
tillgängliga rörelseenergin i vinden [44]. Utvinningsgraden anges som en effektfaktor1, Cp (eng. Power 
Coefficient). Den producerade effekten hos ett vindkraftverk kan genom ekvation (3.5) skrivas som: =  12 3   [W]        (3.7) 

Där Cp tot 
är den mekaniska (inkl. elektriska) verkningsgraden. 

3.4.2 Vindhastighetens inverkan 
Vindkraftverkets elproduktion har olika karaktäristiska drag vid olika vindhastigheter: När vinden når 
över en viss vindhastighet, startvinden, startar vindkraftverket och optimerar bladvinkel och 
rotationshastighet för att utvinna så mycket energi ur vinden som möjligt. Mekaniska och elektriska 
begränsningar samt bullerkrav sänker den maximala rotationshastigheten och medför att optimering 
ur enbart energiutvinningssynpunkt inte är möjlig.  
 
Vindhastigheten vid vilken vindkraftverket producerar märkeffekt kallas märkvinden. Ovanför 
märkvinden bibehåller vindkraftverket sin produktionsnivå genom att sänka effektfaktorn.  
 
Effektfaktorn blir allt lägre ju högre vindhastigheten blir, men den faktiska produktionen ligger 
konstant på märkeffekten. Vid en viss vindstyrka, stoppvind, stoppas vindkraftverket för att skyddas 
mot för kraftiga mekaniska påfrestningar. Hur effekt och effektfaktor för Nordex N90 2500 kW beror 
av vindhastigheten ses i figur 3.9.  

För Nordex N90 anges startvind 4 m/s, märkvind 14 m/s och stoppvind 25 m/s [21]. Den verkliga 
effektfaktorn når aldrig det teoretiska maximumet 59 %. 

                                                           
1  

 
Figur 3.9. Total effektproduktion och effektfaktor vid olika vindhastigheter för Nordex N90 2,5 
MW [R21]. 
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Figur 3.3. Det relativa bidraget till årsproduktionen 
från olika vindhastigheter på 100 meters höjd.  

Data för vindkraftverket Enercon E-82 och det uppskattade vindklimatet på 100 meters höjd över 
marken har använts för att beräkna årsproduktionen av energi. På 100 meters höjd är 
årsmedelvinden 6,9 m/s och den viktade vindhastigheten (RMC) är 8,79 m/s. De olika 
vindhastigheternas bidrag till årsproduktionen av energi ses i figur 3.3. 
 
I figur 3.3 är kurvan som högst kring 10 
m/s vilket betyder att de 
vindhastigheterna har störst betydelse 
för den årliga energiproduktionen.  
 
En jämförelse mellan kurvans amplitud 
vid medelvindhastigheten 6,9 m/s och 
RMC-värdet 8,78 m/s visar att RMC är ett 
bättre mått på den möjliga 
energiproduktionen. Kurvan sjunker 
snabbt vid vindhastigheter över 10 m/s. 
Höga vindhastigheter är ovanliga och 
bidrar därför inte så mycket till den totala 
produktionen.  
 
Vindkraftverket Enercon E-82 producerar 
sin märkeffekt (2000 kW) vid 
vindhastigheter över 13 m/s.  
 
I figur 3.3 ses tydligt att majoriteten av årsproduktionen sker vindhastigheter som ger effekter som är 
lägre än märkeffekten. Om vindkraftgruppen hindras från att producera märkeffekt, exempelvis för 
att skydda någon elektrisk del från överbelastning, behöver det därför inte påverka årsproduktionen 
av energi så mycket. 
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3.5 Undersökta vindkraftverk 
Vilken modell av vindkraftverk som kommer att byggas i den aktuella vindkraftgruppen är inte 
bestämt. Därför har uppgifter om flera möjliga vindkraftverksmodeller använts då påverkan på 
elnätet undersökts. Urvalet av vindkraftverk gick till så att de vindkraftverk med lämplig märkeffekt 
(2000 till 3000 kW) som det fanns tillgängliga tekniska uppgifter om användes.  Fem olika 
vindkraftverk från fem olika tillverkare har analyserats. Nedan beskrivs turbinerna och tillverkarna 
kortfattat. Information och bilder är tagna från tillverkarnas officiella hemsidor.   
 
Se bilaga 9 för tekniska uppgifter (märkvind, generatortyp etc.) för respektive turbin. Se bilaga 1 till 5 
för datablad från provning av de elektriska egenskaperna för respektive turbin. 

3.5.1 Enercon E-82, 2000 kW 
Enercon är ett internationellt bolag med huvudkontor i 
Tyskland. Företaget har dessutom verksamhet i Brasilien, 
Indien, Portugal, Sverige och Turkiet. Enercon grundades 1984 
och har sedans dess sålt över 15 000 turbiner med en 
sammanlagd installerad effekt över 19 GW.  Enercons turbiner 
har inga växellådor, utan turbinen är ansluten direkt till 
generatorns rotor. Turbiner av modell E-82 har varit i drift 
sedan 2005. I figur 3.10 ses en Enercon E-82, 2000 kW.  
 
 
 
 
 

3.5.2  Fuhrländer FL2500/W90, 2500 kW 
Fuhrländer har tillverkat vindkraftverk i ungefär 20 år och har 
sitt huvudkontor i Tyskland. Företaget har även verksamhet i 
Kina. Den turbin som studeras i den här rapporten går både 
under namnet FL2500 och W90 och har en märkeffekt på 
2500 kW. Fuhrländer tillverkar vindkraftverk med både 
fackverkstorn (upp till 160 m) och vanliga runda torn (upp till 
100 m). I figur 3.11 ses Fuhrländers turbin FL2500/W90 med båda  
torntyperna.  

 
Figur 3.10. Enercon E-82, 2000 kW. 

 
Figur 3.11. Fuhrländer FL2500/W90, 2500 kW. Till vänster med fackverkstorn, till höger med vanligt runt 
torn. 
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Figur 3.13. Vestas V90, 2000 kW.    Figur 3.14.  WinWinD WWD-3, 3000 kW. 

3.5.3 Nordex N90, 2500 kW 
Nordex grundades i Danmark 1985 men har idag sitt huvudkontor i Tyskland. Nordex har turbiner 
installerade i hela världen men produktionen ligger i Tyskland och Kina. Nordex har sålt nästan 4000 
turbiner med en sammanlagd installerad effekt på 5,4 GW. Turbinen N90, 2500 kW, levereras i en 
högvinds- och en lågvindsmodell som är optimerade för olika vindhastigheter. I figur 3.12 ses två 
Nordex N90, 2500 kW.  

3.5.4 Vestas V90, 2000 kW 
Vestas är ett över 100 år gammalt företag som har haft en utbredd vindkraftverksamhet sedan 1970-
talet. Vestas finns representerat i större delen av världen men har sitt huvudkontor i Danmark. Sedan 
2003 har Vestas installerat mer än 5000 stycken 2,0 MW turbiner. I figur 3.13 ses en Vestas V90, 
2000 kW. 
 

3.5.5 WinWinD WWD3, 3000 kW 
WinWinD är en finsk tillverkare med all sin verksamhet i Finland. WinWinDs turbiner har 
synkrongeneratorer med permanentmagneter. I figur 3.14 ses en WinWinD WWD-3, 3000 kW. 
 

  
Figur 3.12. Nordex N90, 2500 kW. Samma turbinmodell till höger och till vänster. 
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4 Teori 

4.1 Elektriska egenskaper 

4.1.1 Elkvalitet 
Begreppet elkvalitet används för att beskriva elektricitet ur ett användarperspektiv. Som elabonnent 
har man rätt att ställa vissa krav på den levererade produkten, elenergin, då man betalar för att få en 
användbar leverans. En vanlig definition av elkvalitet hittas i [5] där elkvalitet beskrivs som något som 
påverkas av alla avvikelser från ideal vågform på spänning och ström. Den ideala spänningen och 
strömmen anges som sinusvågor med konstant amplitud och frekvens, inga som helst störningar 
(överlagrade signaler) och med ström och spänning helt i fas. I definitionen ingår även avbrott som 
sänker elens användbarhet för konsumenten. 
 
I praktiken avviker dock elleveransen från detta idealfall och den avvikelsen ses som en sänkning av 
elkvaliteten.  Med elkvalitet menas alltså de elektriska egenskaperna hos den levererade 
elektriciteten som beror dels på vilken utrustning som finns hos anslutna konsumenter och 
producenter och dels på elnätets egen uppbyggnad [5]. Avvikelser i den levererade elektricitetens 
egenskaper påverkar både de traditionella lasterna, som motorer och glödlampor, och de 
elektroniska lasterna, i form av bland annat lågenergilampor och datorer. En sänkning av elkvaliteten 
leder till ökad värmeutveckling i motorer med ökat slitage och förkortad livslängd som följd. En 
fluktuerande spänning får glödlampor att flimra vilket kan upplevas som störande. Moderna 
elektroniska apparater har ofta lägre tålighet (immunitet) mot låg elkvalitet än motsvarande äldre 
produkter och störningar på elnätet kan skada eller förstöra dem. 
 
De avvikelser som brukar studeras vid elkvalitetsanalyser är korta och långvariga spänningsavvikelser, 
övertoner i spänning och ström samt avbrott.  

4.1.2 Olika tidsdomäner 
Störningarnas egenskaper uppträder i olika tidsdomäner och i [1] görs följande gruppering: 
 
Stationära egenskaper 
I denna grupp hamnar långsamma förlopp på en tidsskala från minuter ner till sekunder. Hit hör 
exempelvis långsamma spänningsvariationer, men även övertoner räknas i [1] som stationära 
störningar. Övertoner kan ha hög frekvens men ligger kvar som överlagrade signaler under lång tid.  
Vissa övertoner genereras alltid av vindkraftverken och vilken frekvens de har bestäms bland annat 
av vilken kraftelektronik som finns i det enskilda verket. 
 
Dynamiska egenskaper 
Störningar på en tidsskala från några sekunder ner till millisekunder räknas som dynamiska. 
Variationer i effektproduktion på grund av mekaniska vibrationer är exempel på ett dynamiskt 
förlopp. Även de effektpulsationer som härstammar från vindens turbulens räknas till denna grupp. 
 
Transienta egenskaper 
Hit räknas störningar på tidsskalan från millisekunder till mikrosekunder. Transienta förlopp är 
exempelvis elektriska kopplingar som bland annat uppkommer under startförlopp. 

4.1.3 Variationer och händelser 
I [5] görs en annan uppdelning av avvikelserna i de elektriska egenskaperna på elnätet. Avvikelserna 
delas in i variationer (eng. variations) och händelser (eng. events). Som variationer räknas små 
avvikelser från de ideala sinusvågorna på elnätet, som alltid finns under normal drift. Exempel på 
variationer är övertoner och små förändringar i spänningsnivån.  
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Till händelser räknas stora störningar som inte uppträder kontinuerligt under drift. Vidare sker en 
uppdelning av händelser till normala händelser och onormala händelser. Till normala händelser 
räknas till exempel de spänningsvariationer som kan uppträda då stora kraftverk kopplas in på, eller 
bort från, elnätet. Normala händelser kan vara stora, men kortvariga, avvikelser från perfekt 
elkvalitet och kan uppträda relativt ofta. Därför är det viktigt att vindkraftverk designas så att de 
fungerar och kan behålla sin anslutning till elnätet utan att skadas även under händelserna.  
 
Onormala händelser beror på något fel och uppträder mer sällan. Det finns fastslagna regler som 
beskriver hur stora avvikelser under onormala händelser som en anläggning måste tåla.  Exempel på 
sådana regler ges av Svenska Kraftnät i [  

4.2 Viktiga begrepp 

4.2.1 Definition av kortslutningseffekt 
Kortslutningseffekten, Sk, är ett mått på hur starkt ett elnät är. Desto starkare ett elnät är desto 
mindre påverkas det av anslutna producenter och konsumeter. Kortslutningseffekten definieras 
genom den nominella spänningen (huvudspänningen) och kortslutningsströmmen: 
 =  3     [MVA]    (4.1) 
 
Där Uh är huvudspänning och Ik den trefasiga kortslutningsströmmen. 
 
Kortslutningsströmmen definieras som den överström som orsakas av ett fel med försumbar 
impedans mellan spänningsförande ledare som i normal drift har olika potential. 
Kortslutningsströmmen uppträder momentant sedan en kortslutning uppstått och begränsas av 
elnätets impedans. Den trefasiga kortslutningsströmmen definieras [8]: 
 =  3  [A]    (4.2) 

 
Där Uh är huvudspänning och Zk är ledningsimpedansen per fas fram till felet (platsen i nätet). 
 
Ekvationerna (4.2) och (4.1) ger: 
 =  2

   [MVA]    (4.3) 

 
Då alla ledare i elnätet har impedans sjunker kortslutningseffekten längre ut på nätet. Punkter i nätet 
som har hög spänning har generellt hög kortslutningseffekt och punkter långt ut på radialer med låg 
spänning (distributionsnät på landsbygden) har generellt låg kortslutningseffekt. 
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4.2.2 Definition av kortslutningsvinkeln 
Kortslutningsvinkeln definieras enligt [11][13]: 
 = tan 1        (4.4) 

Där R och X är elnätets resistans respektive reaktans per fas. Kortslutningsvinkeln påverkar hur stor 
inverkan på elkvaliteten som exempelvis ett vindkraftverk har.  
 
Tidigare användes kortslutningskvoten, som är förhållandet mellan kortslutningseffekten i 
anslutningspunkten och vindkraftverkets märkeffekt, för att avgöra ett vindkraftverks påverkan på 
elnätet [13]. Den metoden tar inte hänsyn till att kortslutningsvinkeln har en stor påverkan på 
vindkraftverkets beteende. 

4.3 Variationer i spänning 
En viktig parameter som påverkar elkvaliteten är spänningsnivån. Felaktig spänningsnivå på elnätet 
leder till att ansluten utrustning beter sig onormalt och i vissa fall även till förkortad livslängd hos 
utrustningen [5]. Både en stationär felaktig spänningsnivå och en fluktuerande spänningsnivå leder 
till problem.  

4.3.1 Beskrivning av flicker 
De kortvarigaste spänningsavvikelserna kallas flicker (eller flimmer) och har en frekvens mellan 
ungefär 1 och 10 Hz [5]. Flicker är snabba variationer i spänningens effektivvärde som uppkommer på 
grund av motsvarande snabba variationer i överförd effekt [22]. Flicker definieras som de 
spänningsvariationer som kan uppmärksammas av det mänskliga ögat som variationer i ljusstyrkan 
från en 220V/60W glödlampa [7].  
 
Gränsvärdet för flicker är därför ett subjektivt mänskligt intryck som bygger på hur ögat och hjärnan 
tolkar variationer i ljusintensitet. Flicker som uppträder under kort tid betecknas Pst (short term 
flicker severity). Pst är ett viktat medelvärde av de momentana flickervärden som uppmätts under 10 
minuter [1][10][13]. Flickernivå Pst = 1 är den så kallade uppfattningströskeln över vilken de flesta 
människor uppfattar flickret [7]. 
flicker. 
 
Flicker som uppträder under lång tid har beteckningen Plt (long term flicker severity). Flickret under 
lång tid, Plt, bestäms genom mätning av korttidsflickret, Pst, under två timma
anges hur flicker mäts och hur Plt beräknas ur Pst. I bilagan anges även hur flicker från flera källor kan 
räknas samman. 
 
Flicker är ett elkvalitetsproblem som härstammar från stora anläggningar vars producerade eller 
konsumerade aktiva eller reaktiva effekt varierar snabbt [31]. Sådana anläggningar kan exempelvis 
vara vindkraftverk eller ljusbågsugnar i stålverk [7]. När ett vindkraftverk startar varierar dess 
förbrukning av reaktiv effekt då generatorn magnetiseras. Det gäller särskilt asynkronmaskiner, som 
finns i gamla vindkraftverk och till viss del i DFIG-generatorer. När vindkraftverket är i drift 
producerar det en varierande aktiv effekt på grund av turbulens och variationer i vindstyrka.  
 
 I [7] poängteras att flicker är ett mänskligt intryck och att de små spänningsvariationer som orsakar 
flicker normalt sett inte leder till några skador på anslutna laster och apparater. Därmed inte sagt att 
flicker saknar betydelse då det kan upplevas som mycket störande av personer som utsätts för 
flimrande belysning.  Nyare belysning med HF-don och lågenergilampor ger betydligt mindre flimmer 
än en glödlampa vid en given flickernivå [22]. Definitionen av flicker är dock densamma oavsett 
vilken typ av belysning som används. 
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4.3.2 Beräkningskoefficienter 
Vindkrafttillverkare är skyldiga att uppge flickeremissionen från sina vindkraftverk, uttryckt som två 
normaliserade koefficienter: flickerstegsfaktorn, kf ,och flickerkoefficienten, cf [1][11].  
 
Flickerstegsfaktorn används vid beräkning av flickeremission från exempelvis generatorkopplingar vid 
start av vindkraftverket. Flickerkoefficienten används vid beräkning av flickeremission under 

 
 
Två andra koefficienter som förekommer är spänningsändringsfaktorn, ku k), och 
inkopplingsfaktorn, ki k). Båda koefficienterna är funktioner av kortslutningsvinkeln och används för 
att beräkna den största möjliga spänningsändringen under drift respektive under omkopplingar. 
Inkopplingsfaktorn är ett grovt verktyg som inte är rättvisande för svaga elnät och används därför 
sällan [12].   

4.3.3 Kortslutningseffektens inverkan på flicker 
Med dessa koefficienter kan sedan vindkraftverkets flickerbidrag i ett nät med godtycklig 
kortslutningseffekt beräknas genom [1][13]: 
 =      (4.5) 

Där Sref är referenseffekten (märkeffekt) och Sk är nätets kortslutningseffekt. 
 
I [10] visas att flickrets utbredning i elnätet beror på kortslutningseffekten, Sk. Enligt [10] kan 
uppmätt flicker från en källa i en punkt på en radial (oförgrenad ledare)  användas för att beräkna 
vilken flickeremission samma källa skulle ge om den placerades i en annan punkt på radialen enligt: ,1 = ,2 21     (4.6) 

Där Pst och Sk är flickeremission respektive kortslutningseffekt enligt tidigare. Index 1 och 2 används 
för att visa till vilken plats på radialen värdena hör. 
 
I [
betyder att om ett vindkraftverk emitterar flicker vid en hög kortslutningseffekt kommer flickret att 
uppträda lika starkt överallt i nätet där kortslutningseffekten är lägre. Om flicker däremot emitteras 
långt ut på en radial, med relativt låg kortslutningseffekt, dämpas flickret när det sprids uppåt i nätet. 
Därför kan en given flickeremission anses vara värre om den uppträder vid en hög kortslutningseffekt 
än vid en låg.  
 
Vid sammanlagring av flicker från flera källor längs en radial är därför flickernivån längst ut på 
radialen summan av de enskilda emissionerna. För att räkna ut flickret i någon annan punkt på 
radialen summeras alla källor till en flickerkälla längst ut. Sedan förflyttas den flickeremissionen med 
ekvation (4.6) till den punkt på radialen där flickernivån söks. För härledning av beräkningsmetoden 
och flera räkneexempel hänvisas till [10]. 
 
Spänningsvariationerna från ett vindkraftverk är oberoende av var i nätet det placeras. 
Spänningsvariationerna ger upphov till flicker som dämpas av kortslutningseffekten. Det slutliga 
emitterade flickret ökar omvänt proportionellt mot kortslutningseffekten i anslutningspunkten. 
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4.3.4 Flickeremission från vindkraftverk 
 
Flicker vid start 
Maximal flickeremission vid start [8][13]: 
 = 8 12013.2        (4.7) 

 
Där kf ref är referenseffekten (märkeffekt), Sk är nätets kortslutningseffekt 
och N120 är maximalt antal inkopplingar under 120 minuter (2h). Ekvationen härleds i [13][1], där 
även konstanten 8 förklaras genom hopslagning av ett flertal konstanter. 
 
Flicker under drift 
Maximal flickeremission under kontinuerlig drift av flera vindkraftverk anslutna till samma punkt 
beräknas enligt [8][11][13]: 
 =      (4.8)

     
Där n är antalet vindkraftverk, cf k) är vindkraftverkets flickerkoefficient, Sref är referenseffekten 
(märkeffekt) och Sk är nätets kortslutningseffekt. 

4.3.5 Långsamma spänningsvariationer 
Beroende på belastningsändringar i nätet varierar spänningens effektivvärde med årstid och tid på 
dygnet. Variationer i vindstyrka både i ett kort och långt tidsperspektiv leder till motsvarande 
variationer i elektrisk effekt från vindkraftgruppen. När elektrisk effekt överförs i en ledning ändras 
spänningen i ledningens ändar på grund av det spänningsfall som blir över impedansen i ledningen. 
Om impedansens resistiva och reaktiva komponenter är kända kan den relativa spänningsändringen 
beräknas med [13]: 
 = +2 100%      (4.9) 

 
h är den nominella spänningen (huvudspänningen), P och Q är 

överförd aktiv respektive reaktiv effekt, R och X är ledningens resistans respektive reaktans.  
 
Moderna vindkraftverk kan styra spänningen i anslutningspunkten genom att variera hur mycket 
reaktiv effekt, Q, som konsumeras eller produceras [1][5]. Hur stor spänningsändring som kan fås 
beror på reaktansen, X, och på vilket vindkraftverk som används. 
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4.4 Erforderlig kortslutningseffekt 
Med erforderlig kortslutningseffekt menas den minsta kortslutningseffekt som krävs för att 
störningar på elnätet från en given anläggning ska hålla sig under tillåtna gränsvärden.  
 
Kortslutningseffekten i den punkt på elnätet dit vindkraftparken i Trödje ansluts har stor inverkan på 
hur vindkraftparken påverkar elnätet. Att kortslutningseffekten i anslutningspunkten till överliggande 
nät hålls på rätt nivå är ett ansvar för det elnätets ägare, i det här fallet Vattenfall samt Svenska 
Kraftnät. 
 

inkopplingsfaktorn kan användas 
för att beräkna flickeremission och erforderlig kortslutningseffekt. 

4.4.1 Under drift 
Förhållande mellan kortslutningseffekt och flicker från vindkraft under drift [10][13]: 
 1,     [MVA]  (4.10) 

 
Där Sk är erforderlig kortslutningseffekt i anslutningspunkten. Pst,max är maximal tillåten 
flickeremission, cf k k), 
Sref är referenseffekten (vindkraftverkets märkeffekt) och n är antal vindkraftverk. 
 
Vindkraftverk ger även upphov till flicker under start då de kan dra stora magnetiseringsströmmar 
som ger upphov till spänningsändringar vilka i sin tur orsakar flicker [1].  

4.4.2 Vid start 
Erforderlig kortslutningseffekt vid start beräknas enligt [1][13] som: 
 8 1, 12013,2

  [MVA]  (4.11) 

 
Där Plt,max är maximal tillåten flickeremission, N120 är maximalt antal inkopplingar under 120 minuter 
(2h), kf ref är referenseffekten (märkeffekt) och Sk är nätets 
kortslutningseffekt. 

4.5 Vågformsdistorsion 
Vågformen på ström och spänning på elnätet är inte en perfekt sinusvåg. Skillnaden mellan den 
verkliga vågformen och sinusformen kallas vågformsdistorsion. Störningen kan beskrivas som ett 
antal sinusvågor som är lagrade på den ursprungliga rena vågen. Resultatet blir en brusig signal som 
leder till extra uppvärmning av bland annat elmotorer, transformatorer och kablar.  
 
Uppvärmningen  ökar kvadratiskt med vågformsdistorsionen [30][20]. Därför kan även en liten 
ökning av vågformsdistorsionen få en stor påverkan på temperaturen och livslängden hos elektriska 
komponenter [ v övertoner och de problem de 
medför. 

4.5.1 Övertoner och mellantoner 
Det finns två huvudtyper av störningar som påverkar vågformen, övertoner och mellantoner. 
Övertoner definieras i [13] som periodiska ström- eller spänningssignaler var frekvens är en multipel 
av nätfrekvensens 50 Hz. Övertonerna namnges med ett heltal beroende på vilken multipel deras 
frekvens är. Övertoner med frekvensen 250 Hz kallas för den 5:e övertonen. Mellantoner är på 
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motsvarande sätt definierade som periodiska ström- eller spänningssignaler vars frekvens inte är en 
multipel av nätfrekvensen.  
 
Det finns begränsningar för hur mycket övertoner som får finnas på elnätet. Ett vanligt mått på 

 som kan beräknas för både ström- och 
spänningsövertoner. I för ström och THDU för spänning 

 

4.5.2 Sammanlagring av övertoner 
De övertoner som vindkraftgruppen emitterar till elnätet kommer att vara en sammanlagring av de 
enskilda vindkraftverkens övertoner. Sammanlagring av övertoner sker genom addition av 
vågfunktionernas amplituder [30]. THD är ett relativt mått som anger halten av övertoner som 
förhållandet mellan summan av övertonernas amplituder och amplituden för grundtonen. Då två 
signalers THD adderas påverkas både övertonernas och grundtonens amplitud. Under 
förutsättningen att vindkraftverken är identiska kommer därför den totala övertonshalten, THD, att 
vara densamma för hela vindkraftgruppen som för varje enskilt vindkraftverk. Om varje 
vindkraftverks THD ligger under den högsta tillåtna nivån kommer därför även hela 
vindkraftgruppens sammanlagrade THD att ligga under den högsta tillåtna nivån. 
 

 ett exempel på sammanlagring av övertoner. 

4.6 Avbrott och spänningsdippar 
Hur frekvensen av avbrott och spänningsdippar, på grund av bortkoppling av elledningar och 
kraftverk, i ett elnät förändras vid introduceringen av vindkraft är inte helt förutsägbart. Till stor del 
beror påverkan på hur stor genomslagskraft vindkraften har, det vill säga hur stor del av den 
genererade kraften som kommer från vindkraft. Det skandinaviska elnätet är känsligare för 
bortkoppling av stora produktionsanläggningar, exempelvis ett kärnkraftverk, än elnätet på den 
europeiska kontinenten på grund av storleken på det ihopkopplade elnätet [5].  
 
I Skandinavien står enskilda stora generatorer för en så stor del av produktionen att en bortkoppling 
av dem ses som en förändring av elnätets frekvens. Om ett elnät har mycket vindkraft installerat är 
det viktigt att kraftverken tål de spänningsdippar och frekvenssvängningar som förekommer. Om en 
stor andel små (vind)kraftverk kopplar bort sig från elnätet då de detekterar en störning, som 
uppkommer vid bortkopplingen av en stor anläggning, blir störningen värre. Elsystemets 
driftsäkerhet skulle kunna bli hotad i ett elnät med en stor andel vindkraftverk, med en ökad 
förekomst av avbrott som följd [5].  
 
Spridningen av spänningsdippar i elnätet beror på kortslutningseffekten [5]. Idag är 
kortslutningseffekten hög på transmissionsnät, dit många stora kraftverk är anslutna, vilket dämpar 
spänningsdipparnas spridning i elnätet. Om små produktionsanläggningar på lokal- och 
distributionsnäten, exempelvis vindkraft, byggs ut snabbare än konsumtionen av elektricitet riskerar 
antalet stora kraftverk på transmissionsnivå att minska. Följden skulle bli en sänkt kortslutningseffekt 
på stamnätet och en större spridning av spänningsdippar från de lokala elnäten uppåt mot högre 
spänningsnivåer [5]. Detta är dock en nationell fråga och inget som förekomsten av vindkraft hos ett 
lokalt energibolag som Gävle Energi kan påverka.  
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5 Regler på elnätet - grid code 
För att få ansluta en produktionsanläggning till elnätet måste den uppfylla en rad regler och 
föreskrifter. Vissa av dessa är lagar och andra styr ägaren av elnätet över. Reglerna syftar till en säker 
drift av elnätet utan risk för skador och störningar. Gävle Energi har inte tagit fram några egna regler 
för sitt elnät utan tillämpar regler och begränsningar som går att hitta i vedertagna dokument samt 
branschpraxis. Bland annat tillämpas de föreskrifter som Svenska Kraftnät tagit fram för stamnätet 
även vid anslutning till Gävle Energi 70 kV nät. Vid anslutning av relativt stora anläggningar, som den 
planerade vindkraftgruppen, görs särskilda förhandlingar där det fastslås vilka regler och riktlinjer 
som gäller för den aktuella anslutningen. Nedan följer en sammanställning av vad olika dokument 
anger för regler som kan vara tillämpningsbara vid anslutning och drift. 

5.1 Svenska Kraftnäts föreskrifter 

5.1.1 Allmänt om föreskrifterna 
I [4] beskrivs de tekniska krav som ställs på anläggningar för att de ska få anslutas till stamnätet. 
Bland annat anges inom vilka intervall av spänning och frekvens en anläggning ska klara att 
producera effekt och vilka fel som anläggningen ska klara utan att koppla bort sig från nätet. Större 
delen av föreskrifterna är till för att säkerställa elnätets stabilitet vid störningar. Att reglerna uppfylls 
är viktigt men styr inte anläggningens påverkan på elkvaliteten vid normal drift i någon större 
utsträckning.  
 
Det är upp till den som vill ansluta vindkraftanläggningen att visa att produktionsanläggningen 
uppfyller de krav som nätägaren ställer. Verifiering att så är fallet kan ske genom exempelvis 
beräkning, simulering, dokumentation eller fullskaleprov [4].  
 
För mer utförlig information om Svenska Kraftnäts regler och föreskrifter hänvisas till [4]. 
 
Några kapitel ur [4] är dock mer intressanta för den här rapporten. Nedan följer korta 
sammanställningar av det som är av störst vikt vid anslutning av den aktuella vindkraftgruppen. 

5.1.2 Spänningsreglering 
Gällande spänningsreglering anges att medelstora och stora anläggningar ska ha automatisk 
spänningsreglering där spänningen är inställbar inom minst ±5 % av den nominella spänningsnivån. 
Spänningen styrs genom att anläggningen producerar eller konsumerar reaktiv effekt. 
Spänningsregleringen måste kunna arbeta med en känd karaktäristik uttryckt i MVAr/kV. 
Vindkraftgrupper ska vara utformade så att det reaktiva utbytet med elnätet kan regleras till noll. 

5.1.3 Effektreglering 
Vid stopp på grund av för stark vind får inte alla vindkraftaggregat i en vindkraftgrupp stoppas 
samtidigt. Som övre gräns på bortkopplingshastigheten anges 30 MW per minut. Som råd anges att 
samma gräns tillämpas även vid start av en vindkraftgrupp. 
 
Det ska vara möjligt att begränsa den sammanlagda produktionen i vindkraftgruppen till ett bestämt 
värde med en utifrån kommande signal. Den totala produktionen i vindkraftgruppen ska på 5 
sekunder kunna regleras till under 20 % av maximal effekt. 

5.1.4 Kommunikation och styrbarhet 
Stora och medelstora anläggningar ska vara utrustade på ett sådant sätt att realtidsinformation 
rörande spänning, aktiv och reaktiv effekt, driftstatus och reglerförmåga kan göras tillgänglig för 
Svenska Kraftnät (nätägaren).  
 
Kommentar: Det kan vara lämpligt att Gävle Energi får tillgång till vissa av anläggningens uppgifter i 
realtid vid anslutning till elnätet. 
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Gävle Energi kan behöva möjligheter att påverka vindkraftgruppen i vissa kritiska situationer. I [8] ges 
exempel på två funktioner som vindkraftgruppen Lillgrund utanför Malmö utrustats med och som 
nätägaren kan kontrollera. 

 
behöver minskas kan nätägaren stoppa vindkraftgruppens effektproduktion men låta den 
behålla sin nätanslutning. 

 kräver att vindkraftgruppen kopplas bort 
från elnätet kan nätägaren snabbt lösa ut brytaren mellan elnätet och vindkraftparken.  

 

5.1.5 Verifiering och dokumentation 
Produktionsanläggningens konstruktion och däri ingående apparaters tekniska data ska vara 
dokumenterade. Vid förändring av teknisk data skall Svenska Kraftnät informeras om detta. 
 
Kommentar: Gävle Energi kan behöva ha tillgång till viss teknisk dokumentation för att bedöma 
anläggningens funktion i elnätet. 

5.2 Gränser för flicker 
Generellt upplevs korttidsflicker Pst > 1 som störande medan Pst < 1 inte orsakar några problem [22].  

person kan orsaka mindre problem för en annan [22]. 
 
I figur 18.10.2 i bilag
spänningsändringar (flicker) av olika frekvens.  
 
Den totala flickerhalten på elnätet ska ligga under bestämda nivåer [1]. Gränserna för flicker varierar 
beroende på om de gäller total flickerhalt eller emission av flicker. Gränsvärdet för totalt flicker på 
distributionsnätet är högre än gränsvärdet för vad en produktionskälla får emittera i sin 
anslutningspunkt. Enligt [9] ska 95% av antalet uppmätta Pst-värden (korttidsvärde) och Plt värden 
(långtidsvärden) på elnätet under en vecka ligga under följande värden: 
 
Pst,95%  
Plt, 95%  
 
Dessutom rekommenderas att veckovärdena för Pst, 99% och Plt, 99% inte överstiger 95%-värdena med 
mer än 50%. Pst,95% är det Pst-värde som med 95 % sannolikhet inte överskrids under mätperioden. På 
samma sätt för Plt. Index 99 % betyder på motsvarande sätt det värde som med 99 % inte överskrids 
under mätperioden.  
 
I [10][13] anges som rekommendation att flickret från vindkraft inte bör överstiga Pst = 0,25 i 
anslutningspunkten. I [1][13] anges att Plt från en enskild källa inte får överstiga 0,25. De övre 
gränserna från en vindkraftgrupp är då: 
 
Pst < 0,25 
Plt < 0,25 
 
I [8] anges som rekommendation att flickret emitterat under drift från en vindkraftpark på minst 25 
MW inte bör överstiga Plt = 0,1.  
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5.3 Gränser för långsamma spänningsvariationer 
Även för de långsamma spänningsvariationerna är gränserna olika beroende på var i nätet som avses. 
Variationen hos kunder tillåts vara högre än den spänningsvariation som en produktionsanläggning 
ger upphov till. 
 
Spänningen hos kund som abonnerar på el med spänning mellan 40 och 145 kV får variera med Un 

±10 % vid normal drift [15]. Vid snabba spänningsändringar (vid kopplingar i nätet etc.) gäller Un ±3 % 
[15]. Så stora variationer får dock inte en ensam vindkraftgrupp ge upphov till.  
 
Enligt [8] är branschpraxis att spänningen i ett regionnät (över 40 kV) tillåts variera ±5 % under en 
vecka (säsong) och max ±3 % under ett dygn. I dessa gränser ska dock reglerfelet hos eventuella 
spänningsreglerande utrustningar räknas in. Vanligtvis används lindningskopplare för att korrigera 
spänningen i näten. Dessa ändrar vanligen spänningen stegvis ±1,67 % med en hysteres på 1,2 % för 
att undvika att koppla om alltför ofta och därmed riskera att slitas ut i förtid. Avräkning för 
dödbandet (reglerfelet) blir då [13]: 
 ±1,67 1,22 = ±1%      (5.1) 

 
De högsta tillåtna spänningsvariationerna från vindkraftgruppen blir då i praktiken ±2 % per dygn och 
±4% per vecka.  

5.4 Gränser för vågformsdistorsion 
För vågformsdistorsion finns flera gränsvärden. Gränserna är olika för låg- och högspänningsnät så 
att mer störningar tillåts på lägre spänningsnivå då en stor del av distorsionen härstammar från 
konsumenter, som i regel är anslutna på lågspänningsnätet.  
 
Gränser för övertoner anges dels för totala halten av övertoner, THD, och dels för enskilda övertoner. 
För mellantoner finns inga exakta gränsvärden, men i [13] och [15] anges att emission av övertoner 
som inte är multiplar av grundtonen 50 Hz ska undvikas.  
 
I [9] anges THDU  
 

- och lågspänningsnät.  
 
I [9] anges gränser för totala halten av strömövertoner som THDI 

högspänningsnät. 
 
I [8] anges som riktlinje att vindkraftparker inte bör bidra med strömövertoner så att THDI ökar med 
mer än 2,5 % i anslutningspunkten till elnätet. 
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5.5 Skydd mot oönskad ödrift 
Med ödrift menas att ett fel inträffat på elnätet så att vindkraftgruppen kopplas bort, eventuellt 
tillsammans med ett mindre elnät, från ett starkt frekvensstyrande nät. Alla produktionsanläggningar 
måste som skydd för elnätet vara utrustade med skydd mot ödrift [13]. Anledningen till förbudet mot 
ödrift är att säkerställa att nätdelar som kopplas bort från ett elnät förblir spänningslösa tills de 
kopplas in igen. Om vindkraftgruppen fortsätter att producera effekt i ett litet separat nät är risken 
stor att frekvensen i detta nät förändras, vilket sker om inte produktion och konsumtion av effekt är 
lika stora.  
 
Anläggningar måste kunna detektera att de befinner sig i ödrift och koppla bort sig från elnätet på 
0,2 sekunder [13]. Enligt kraven från Svenska Kraftnät måste vindkraftgrupper dock kunna klara 
frekvensvariationer mellan 47,5 och 52 Hz utan att tappa anslutningen till elnätet. Konsekvensen blir 
att ett under- och överfrekvensskydd för detektion av ödrift inte kopplar bort vindkraftgruppen 
tillräckligt fort [16]. 
 
För att detektera oönskad ödrift bör vindkraftgrupper därför utrustas med ett frekvensderivataskydd 
[16]. Frekvensderivataskyddet mäter ändringen av frekvens per tidsenhet istället för den faktiska 
frekvensen. Vid nätbortfall ändras frekvensen med en derivata som vanligen är betydligt högre än de 
som förekommer på ett normalt fungerande elnät [16]. De frekvensderivator som förekommer vid 
normal drift överstiger inte 0,1 Hz/s medan de frekvensderivator som förekommer vid ödrift är 
betydligt större [16].  
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6 Elnät 
Elnät består till stor del av luftledningar och kablar. De två typerna av ledningar skiljer sig mycket åt 
även om de uppfyller samma funktion. Luftledningar är billigare att bygga men de anses ofta störa 
landskapsbilden. Det kan vara svårt att få tillstånd för nya luftledningar med breda trädsäkra 
ledningsgator som tar upp plats och hindrar annan markanvändning. Luftledningar byggs med relativt 
raka ledningar rakt genom terrängen mellan anslutningspunkterna. Då kabel används dras den 
lämpligast nära befintliga vägar vilket ger en krokigare och längre ledning mellan samma punkter. 

6.1 Kablar 
Det finns många sorters kablar anpassade för att fungera bra vid olika spänningsnivåer, effekter, 
temperaturer och mekaniskt slitage [36][19]. Som ledarmaterial används antingen koppar eller 
aluminium. De kablar som används i Gävle Energis 70 kV nät, där driftspänningen är 77 kV, är 
dimensionerade för en kontinuerlig spänning på 84 kV. 

6.1.1 Uppbyggnad 
Koppar har lägre resistivitet än aluminium och är därför ett bättre ledarmaterial ur 
överföringssynpunkt. Koppar är dock både dyrare och tyngre än aluminium vilket medför att 
aluminiumkablar kan göras grövre för samma pris som en tunnare kopparkabel. Då långa kablar med 
hög överföringskapacitet krävs är det därför ekonomiskt att använda aluminiumledare. De kablar 
som kan komma att användas för att ansluta vindkraftparken har alla fåtrådiga aluminiumledare.  
 
Uppbyggnaden av en modern kraftkabel beskrivs i  

6.1.2 Reaktans 
Kablar har en kapacitiv koppling till jord som ger upphov till en admittans mellan kabelns ledare och 
jord längs hela kabelns längd. Kabeln består av en ledare med hög potential (spänning) som är skild 
från marken (nollpotential) genom ett isolerande skikt. Kabeln kan därför liknas vid en kondensator 
och det går en kapacitiv laddningsström i kabeln då den är spänningssatt. Om kabeln har tre ledare 
utan att varje ledare omges av en skärm med jordpotential uppstår även en kapacitiv koppling mellan 
fasledarna som ger en ytterligare laddningsström. De ledningar som är aktuella i den har rapporten 
har alla en kabel per fas, och därmed även en skärm med nollpotential kring varje ledare. 
 
Kapacitansen är distribuerad, utspridd längs hela kabeln, och laddningsströmmen beror på 
spänningsnivån och frekvensen. I datablad från kabeltillverkare finns kapacitansen specificerad 

laddnings  
 
Hur kapacitansen och laddningsströmmen beräknas och översätts till reaktiv effekt visas i bilaga 11 

 
 
Elkablar har även induktans som specificeras av kabeltillverkaren (mH/km). Induktansen per 
längdenhet varierar lite beroende på om kablarna förläggs bredvid varandra eller i triangel. Alla 70 kV 
kablar i Gävle Energis elnät är förlagda i triangel, vilket innebär att två av ledarna ligger bredvid 
varandra med den tredje kabeln ovanpå de två första.  Den totala reaktansen i en kabel beräknas per 
ledare enligt: 
 =       (6.1) 
 
Där Ll är ledarens induktans per längdenhet och l är ledarens längd. 
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Kabelns induktans kan inte kompenseras på samma sätt som kapacitansen. Reaktansen leder till ett 
spänningsfall över kabeln då reaktiv effekt överförs genom den.  

6.1.3 Överföringskapacitet 
Kablar har, som alla elektriska ledare, även resistans. Resistansen ger förluster som gör att kablarna 
blir varma när aktiv effekt överförs genom dem.  I kontinuerlig drift tillåts att kablarna är 90°C varma 
[19]. Vid mycket kortvariga överströmmar (kortslutningar etc.) tillåts högre temperaturer, upp till 
250°C. Hur höga temperaturer kabeln tål utan att ta skada beror på vilket isoleringsmaterial som 
används, de nämnda temperaturerna gäller för PEX (tvärbunden polyeten).  
 
Det som begränsar kabelns temperatur är den omgivande markens kylförmåga. Kylförmågan 
försämras avsevärt om marken torkar, vilket kan leda till ett skenande förlopp där högre temperatur 
torkar marken, vilket medför sämre kylning vilket i sin tur ger högre temperatur. Till slut leder ett 
sådant instabilt förlopp till övertemperatur och överslag [18]. Risk för markuttorkning finns då 
kabelns yta under långa tider är varmare än 50 °C [18]. Därför bör kabelns centrum (ledaren) inte ha 
en temperatur som under långa tider överstiger 65 °C [18]. 
 
Den effekt som produceras från vindkraftparken är dock inte jämn och ligger inte på sitt maxvärde 
under väldigt långa tider. Kablarna som ansluter vindkraftgruppen till elnätet kan därför 
dimensioneras så att de blir varmare än 65 °C vid full produktion utan risk för skador. Marken 
återfuktas under de tider då kabelns temperatur är låg vilket tillåter en högre temperatur vid 
maximal belastning. Vid dimensionering av kablar till vindkraftgruppen används därför 90 °C som 
maximal ledartemperatur. 

6.1.4 Underhåll 
Kablar har jämfört med luftledningar ett mycket lågt behov av underhåll och service. I den här 
rapporten används underhållskostnaden 1027 kr per kilometer och år [28]. I kostnaden ingår 
bevakningsuppdrag, driftstörning samt begränsad röjning av kabelgata i skogsmark [28].  

6.2 Luftledningar 
På samma vis som det finns många sorters kablar finns det olika typer av luftledningar. Tidigare i 
elkraftens historia användes kopparledningar men de har idag helt ersatts av ledningar av i huvudsak 
aluminium. 

6.2.1 Uppbyggnad 
De luftledningar som kan komma att användas för att ansluta vindkraftparken har oisolerade ledare 
av antingen typ feral eller AL59. 
 
Feral-ledare består av en kombination av järn och aluminium. Aluminiumtrådar som har goda 
elektriska egenskaper lindas utanpå en stålkärna som har goda mekaniska egenskaper. Förhållandet 
mellan stål och aluminium varierar beroende på vilka egenskaper slutprodukten ska ha. 
 

 uppbyggnad närmare.   
 
Luftledningar har precis som kablar kapacitiv koppling mellan de oskärmade faserna och till jord. 
Avstånden är dock så stora att det kapacitiva bidraget blir så litet att det ofta försummas. I elnät med 
både kablar och luftledningar står kablarna i praktiken för hela de kapacitiva laddningsströmmarna.  
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6.2.2 Reaktans 
Även luftledningar har induktans som påverkar hur de beter sig under drift. För ledningar i luften är 
inte induktansen lika välspecificerad som för kablar och den går inte att hitta i datablad från 
ledningstillverkarna. Induktansen beror på många faktorer som varierar från ledning till ledning och 
som dessutom kan ändras med tiden.  
 

 
 
I Gävle Energis 70 kV luftledningar är avståndet mellan ledarna 3m. Induktansen i några typiska feral-
linor har beräknats. Resultaten ses i tabell 6.1.  

I beräkningar av reaktansen i luftledningar har reaktansvärdet för den närmast liggande ledararean i 
tabell 6.1 ovan använts.  
 

6.2.3 Överföringskapacitet 
Luftledningar är inte lika känsliga som kablar för övertemperatur. När en luftledning belastas blir den 
uppvärmd och expanderar vilket ökar ledningens nedhäng mellan stolparna. Om ledningen blir 
överbelastad kan den hänga ned så mycket att den kommer i kontakt med träd etc. under ledningen 
varvid överslag och fel kan uppstå. Ledningen kyls hela tiden av luften, som rör sig till skillnad mot 
marken kring en jordkabel. Tack vare kylningen krävs det en kraftigare överbelastning av en 
luftledning än av en kabel för fel ska inträffa. Enligt Gävle Energis sakkunniga är det kablarnas 
temperatur som begränsar överföringskapaciteten i en ledning bestående av både kablar och 
luftledningar med ungefär likadana ledarareor. 

6.2.4 Underhåll 
Luftledningar har ett mer omfattande behov av underhåll än kablar. Underhållskostnaden för Gävle 
Energis luftledningar består till den helt dominerande delen av röjning av ledningsgatan under och 
bredvid ledningen. Hur ofta röjningen behöver göras beslutas av ledningens ägare (Gävle Energi) och 
beror bl.a. på hur fort skogen i området växer. Gävle Energi utför röjning av ledningsgatorna var 
åttonde år, kompletterat med en årlig besiktning av ledningsgatornas aktuella skick. Uppskattad 

 
 

 

6.3 Felfrekvens och reparationstid 

6.3.1 Skillnader i statistiken 
Det finns stora variationer mellan olika källor beträffande fel i luftledningar och kablar. Förklaringen 
är att det finns många parametrar som påverkar felfrekvensen och gör att olika elnät får olika 
förhållande mellan kablars och luftledningars felfrekvens. De viktigaste skillnaderna är spänningsnivå 
och storleken på det statistiska underlaget. Vid spänningsnivåer under cirka 40 kV har luftledningar 
hög felfrekvens då de normalt sett inte är trädsäkra på och därmed relativt känsliga för väder och 
vind. Äldre kablar (från 60- och 70-talet) har en något högre felfrekvens på grund av åldern och de 
kabelkonstruktioner som användes då. Åldern på de ledningar som ingår i det analyserade elnätet 
kan därför påverka felfrekvensen.  
 

Tabell 6.1. Beräknad induktans och reaktans för några vanliga feral-luftledningar.  
Ledningstyp Ledararea 

[mm2] 
Induktans 
[mH/km] 

Reaktans 
 

Ibis 234 1,23 0,39 
Dove 329 1,19 0,38 

Cardinal 483 1,15 0,36 
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Hur tillförlitlig en framtagen felfrekvens är beror till stor del på hur många kilometer ledning som 
ligger till grund för statistiken. Osäkerheten i felfrekvenser för kablar är mycket högre än 
luftledningar på spänningsnivåer över cirka 40 kV. Detta på grund av att det i de befintliga elnäten 
med hög spänning finns avsevärt mycket mer luftledning än kabel.  
 

6.3.2 Gävle Energis nät 
Gävle Energi har ingen egen användbar felstatistik för 70 kV nätet då nätets totala omfattning endast 

 information om det 
aktuella elnätet och dess ledningar. 

6.3.3 Elforsks nätmodell 
Elforsk har utvecklat en nätmodell för landsbygdsnät med spänningsnivå 10-20 kV där felfrekvens och 
reparationstid för luftledningar och kablar har implementerats [39]. Där anges att oisolerade 
luftledningar har 6,5 ggr fler fel än kablar per kilometer och år. Reparationstiden är 230 % längre för 
kablar. 

6.3.4 Högre spänningsnivåer i norden 
I [37] är felfrekvenserna för elektrisk utrustning, kablar och luftledningar med spänning mellan 110 
kV och 300 kV i de nordiska elnäten sammanställda. Ledningar med spänningar i det intervallet är till 
stor del utformade som i det aktuella 70 kV nätet. Exempelvis har ledningarna i statistiken och de i 
Gävle Energis 70 kV nät båda trädsäkra ledningsgator som skyddar ledningarna från träd som faller 
vid hårda vindar. Felstatistiken i [37] kan därför tänkas vara representativ även för Gävle Energis 70 
kV ledningar. 
 
 I [37] ses tydligt att det är stor skillnad mellan hur mycket luftledning och kabel som finns installerat i 
de nordiska elnäten och som utgör underlaget för felstatistiken. Uppgifterna om antal inträffade fel 
per 100 kilometer och år visar att förhållandet mellan antal fel på luftledningar och kablar är 3,05 på 
130 kV nivå och 2,03 på 220 kV nivå. Luftledningar drabbas därmed av 2 till 3 gånger så många fel per 
år som kablar. 

6.3.5 Avbrottstider registreras inte vid högre spänningar 
ciell nordisk statistik på reparationstider eller 

avbrottstider [37]. Istället används begreppet ickelevererad energi, ILE, (eng. energy not supplied, 
ENS0) [37] [40]. ILE är ett mått på hur mycket energi som skulle ha levererats till konsumenter men 
som inte blev levererad på grund av ett inträffat fel. ILE är alltid en uppskattning och beräkningar 
(uppskattningar) görs på olika sätt i de nordiska länderna vilket försvårar en jämförelse [37]. Det är 
därför svårt att hitta statistik över reparationstider som kan anses tillämpbara vid fel på den aktuella 
70 kV ledningen. 

6.3.6 Uppskattade felfrekvenser 
STRI har gjort en analys som bygger på Vattenfall Eldistributions statistik för avbrott längre än tre 
minuter i elnät med spänning från 6 till 130 kV [28]. I rapporten anges att man i avvaktan på 
tillförlitlig statistik för kabelfel på spänningsnivåerna 40-130 kV försiktigtvis kan anta att kablar har en 
felfrekvens som är cirka hälften så stor som för luftledningar på motsvarande spänningsnivå, när det 
gäller avbrott längre än tre minuter. 
 
Enligt information från finlands TSO Fingrid (motsvarande Svenska Kraftnät) tar det enligt 
internationella utredningar cirka 25 gånger längre tid att lokalisera och reparera ett fel på en kabel än 
på en luftledning på 400 kV spänningsnivå.  
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6.3.7 Felkällor i ledningsnät 
I [37] anges felkällor till avbrott i de nordiska elnäten. Åska står för en stor del av avbrotten hos 
luftledningar och fel i teknisk utrustning står för en stor del av avbrotten för kablar. I statistiken syns 
tydligt att luftledningar är känsligare än kablar för åska och andra naturfenomen (snö, vind, etc.). 

6.3.8 Vattenträd 
Vattenträd (eng. water treeing) är ett åldringsfenomen hos kablar som visar sig som en långsamt 
ökande strukturförändring av isolationsmaterialet i ett tidsperspektiv på cirka 10 till 30 år [41]. 
Vattenträd bildas vid närvaro av fukt i en spänningssatt PEX-isolerad kabel genom att fukten reagerar 
med isoleringsmaterialet varvid isoleringens spänningshållfasthet försämras [41]. Konsekvensen av 
trädbildning är ökad felfrekvens och reducerad livslängd [38]. I [38] anges att den största svagheten 
hos befintliga PEX-isolerade kablar är uppkomsten av vattenträd i isoleringen. 
 
Under 1990-talet utvecklades konstruktioner som försvårar vatteninträngning i PEX-kablar [38]. 
Vanligen läggs en aluminium- eller kopparfolie innanför manteln som gör kabeln tvärvattentät, dvs. 
vattentät i radiell riktning. I och runt ledaren används längsgående svällpulver eller svällband som 
förhindrar att fukt sprids i kabelns längdriktning [19][41].  
 
Den största delen av de fel som inträffar i kablar (12-24 kV) på grund av vattenträd inträffar i kablar 
som installerades under 60- och 70-talet [41]. Nyare typer av kablar uppvisar en betydande 
minskning av vattenträdtillväxt tack vare den tekniska utveckling som ägt rum [41].  
 
De kablar som förekommer i [19] och som kan anses representativa för de kablar som kan användas 
vid anslutning av den aktuella vindkraftgruppen är både längs- och tvärvattentäta. Därför bör 
tillväxten av vattenträd vara låg jämfört med det statistiska underlaget i [41]. Vattenträden antas 
därför utgöra ett relativt litet tillskott till den planerade kabelns felfrekvens.  

6.3.9 Syntes av felstatistiken 
Sammanfattningsvis kan sägas att det statistiska underlaget gällande både felfrekvens och 
avbrottstid för kablar och luftledningar kring 70 kV är bristfälligt. Kablar kan dock förväntas ha lägre 
felfrekvens än luftledningar. Enligt [37] och [28] är felfrekvensen två till tre gånger högre för 
luftledningar än för kablar på den aktuella spänningsnivån. Enligt [37] hade trädsäkra luftledningar 
under perioden 1998 - 2007 en felfrekvens på 0,73 till 1,77 fel per 100 km och år. Den motsvarande 
felfrekvensen för kablar hamnar då i intervallet 0,24 till 0,89 fel per 100 km och år.  
 
Kommentar: Då vindkraftgruppen ansluts på en radiell ledning blir avbrottstiden lika med 
reparationstiden.  

6.4 Kompensering av kapacitiva laddningsströmmar 
Den kapacitiva koppling till jord som finns i ett elnät genererar enligt tidigare en kapacitiv 
laddningsström som behöver kompenseras för. Den kapacitiva strömmens storlek beror till stor del 
på hur mycket kabel det finns i elnätet då kablarnas kapacitans (per kilometer) är kraftigare än 
luftledningarnas. Den kapacitiva strömmen har olika betydelse för elnätet vid drift och då ett jordfel 
inträffar. 

6.4.1 Kapacitiv laddningsström under normal drift 
Då en ledning utsätts för en växelspänning varierar dess laddningstäthet längs hela ledningssträckan 
med den momentana spänningen mellan ledningen och omgivningen.  Därför kommer det att gå en 
ström i ledningen så fort den är spänningssatt. Strömmen som kallas laddningsström, IC. 
Laddningsströmmen påverkar spänningsfallet längs ledningen, effektfaktorn och stabiliteten hos det 
elnät i vilket ledningen är en del [17].  Laddningsströmmen bör inte tillåtas bli större än den 
dimensionerande strömstyrkan för ledningen [17]. 
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Laddningsströmmen tillför enligt tidigare reaktiv effekt till ledningen vilken förändrar strömmens 
effektfaktor. Långa kablar kan tillföra så mycket reaktiv effekt att effektfaktorn blir ett problem. Då 
både aktiv och reaktiv ström överförs ändras spänningen vilket kan vara särskilt problematiskt om 
ledningen är lång och lågt belastad då spänningen i mottagaränden av ledningen riskerar att bli för 
hög [17].   
 
För att korrigera effektfaktorn och storleken på laddningsströmmarna kan shuntreaktorer användas. 
En shuntreaktor består i princip av induktiva spolar som kopplas in mellan faserna och jord och som 
bortför reaktiv effekt. Särskilt på långa ledningar med hög spänning (exempelvis i stamnätet) kan 
shuntreaktorer kopplas in eller ur för att kontrollera det reaktiva effektflödet och effektfaktorn [17]. 
 
Den kapacitiva strömmen ger även dielektriska förluster i isoleringsmaterialet [36]. De förlusterna är 
små men tas hänsyn till vid dimensionering av kablar [36]. Beräkning av förlusterna och ett 

 

6.4.2 Kapacitiv laddningsström vid ett jordfel 
Kablarnas kapacitiva koppling till jord ger stora felströmmar vid jordslutning av en eller flera faser. De 
höga felströmmarna måste begränsas till ett par ampere för att elsystemet ska uppfylla gällande 
säkerhetsföreskrifter för personsäkerhet [34]. Kapacitiva strömmar vid fel i elnät med kablar kan 
kompenseras med hjälp av Petersénspolar [34]. 
 
Många jordfel som inträffar i elnät med luftledningar leder till att en ljusbåge tänds mellan en fas och 
jord. Om ljusbågen självslocknar vid strömmens nollgenomgång behöver inte ledningen kopplas bort 
och driften kan fortsätta utan uppehåll. Om ljusbågen självslocknar eller inte beror till stor del på 
strömstyrkan [34].  Därför ökar sannolikheten att ljusbågen självslocknar om felströmmen hålls låg.  
 
Jordfelströmmarna begränsas i Gävle Energis 70 kV nät genom så kallad resonansjordning. 
Jordningsmetoden innebär att induktiva nollpunktsreaktorer, kallade Petersénspolar, kopplas in 
mellan transformatorernas nollpunkt och jord. IEEE2 definierar resonansjordning enligt följande (fritt 
översatt från engelska) [35]: 
 

induktiva strömmen i jordningsimpedansen och den kapacitiva strömmen mellan den felande ledaren 
och jord har i huvudsak samma amplitud och en fasskillnad på 180°. Därför tar strömmarna nästan ut 

 
 

 
  

                                                           
2 Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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6.5 Nätkoncession 
Elnätsverksamhet är ett legalt monopol därför att det är olämpligt att ha flera konkurrerande elnät 
både ur miljösynpunkt och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Elnätsföretaget måste därför enligt 
ellagen (1997:858) ha tillstånd för att bygga och använda sina elnät, så kallad nätkoncession. 
Regeringen har bemyndigat Energimarknadsinspektionen att pröva frågor om nätkoncession. 
 
I [29] beskrivs vilka typer av koncessioner som finns och vilken information en giltig ansökan om 
nätkoncession ska innehålla. Det finns två typer av nätkoncessioner: 

6.5.1 Nätkoncession för linje 
Avser en ledning med i huvudsak bestämd sträckning. Koncessionstiden är normalt 40 år och förlängs 
därefter med 40 år i taget. Nätkoncessioner för linjer beviljas endast om ledningen är lämplig från 
allmän synpunkt. Den regleringen finns för att förhindra att samhällsekonomiskt onödiga ledningar 
byggs, dvs. att nya ledningar dras där tillräcklig överföringskapacitet redan finns eller att nya 
ledningar dras så att den orsakar onödigt stor skada för tredje man.  

6.5.2 Nätkoncession för område    
Denna typ av koncession ger innehavaren rätt att inom ett visst område bygga och använda ledningar 
upp till en viss spänningsnivå. Koncessionstiden är normalt 25 år och förlängs därefter med 25 år i 
taget. Nätkoncessioner för område är vanliga för distributionsnät kring 10 kV spänningsnivå. 

6.5.3 Ansökan om nätkoncession 
Den nya ledning som kan komma att byggas för att ansluta vindkraftgruppen i Trödje till elnätet 
kräver att Gävle Energi får beviljat nätkoncession för linjen. I en ansökan om nätkoncession för linje 
ska bland annat uppges vilken spänningsnivå ledningen är avsedd för, hur den är tänkt att uppföras, 
vilka kommuner och län som berörs samt vilket överföringsbehov ledningen är tänkt att täcka. 
Fastighetsägare och andra sakägare som berörs av ledningen ska tillfrågas. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver göras för den nya ledningen och ska bifogas ansökan om 
nätkoncession.  

6.5.4 Dispens från koncessionskravet 
Huvudregeln enligt ellagen är att alla starkströmsledningar är koncessionspliktiga. Regeringen har 
dock en möjlighet att föreskriva om undantag från denna bestämmelse. För undantag gäller 

Exempelvis är interna elnät inom vindkraftgrupper, så kallade uppsamlingsnät, undantagna från 
koncessionsplikten. 
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7 Gävle Energis elnät 

7.1 Det befintliga elnätet 
Den del av elnätet som är intressant att studera vid anslutning av den berörda vindkraftgruppen är 
det så kallade 70 kV nätet. I 70 kV nätet är den normala driftspänningen 77 kV och den 
dimensionerande spänningen 84 kV. Då vindkraftgruppen placeras norr om staden är det främst 
norra delen av elnätet som berörs. I figur 7.1 ses en karta över 70 kV elnätet i de norra delarna av 
centrala Gävle. Se bilaga 6 och 7 för större kartor över elnätet. I 70 kV nätet förekommer både 
luftledningar (streckade) och kablar (heldragna). 

 
7.1.1  Ledningar och stationer i elnätet 
Idag finns i huvudsak konsumtion av elkraft ansluten till 70 kV elnätet, via transformatorer och 10 kV 
distributionsnätet. Effektflödet är därför från mottagningsstationerna vid anslutningarna till 
överliggande nät och mot konsumenterna. Den för vindkraftgruppen viktigaste mottagningsstationen 
är ÄT411 Gävle Norra. ÄT411 är belägen söder om stadsdelen Sätra, i nordvästra delen av centrala 
Gävle. Från ÄT411 Gävle Norra går ledningen GL1 S1 norrut genom Sätra till F6 Hille. Från ÄT411 går 
även ledningen GL2 S1 västerut till hamnområdet och fördelningsstation F8 Fredriksskans. 
 
F6 Hille är en fördelningsstation som utgör den nordligaste delen av Gävle Energis 70 kV nät. I F6 
finns transformatorer som matar ut effekt via 10 kV distributionsnätet till konsumenter i Gävles norra 
stadsdelar. Mellan F6 Hille och F8 Fredriksskans finns ledningen GL1 S2 som normalt inte används. 
Den ledningen utgör en reserv för matning av elkraft till F6 Hille om GL1 S1 skulle drabbas av fel eller 
behöva tas ur drift. 
 
I de kommande avsnitten beskrivs ledningarna och deras överföringskapacitet kortfattat. Se även 

ledningarna. 

 
Figur 7.1. Karta över 70 kV elledningar i en del av Gävle Energis elnät. Luftledningar är streckade och 
kablar är heldragna. 
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7.1.2 GL1 S1, ÄT411 Gävle Norra  F6 Hille 
GL1 S1 består, sett från ÄT411 Gävle Norra, av drygt 2 km kabel och drygt 4 km luftledning. Den mest 
begränsande delen av ledningen utgörs av en 120 meter lång bit av kabeln med ledararea 240 mm2. 
Resten av kabeln på ledningssträckan har arean 300 mm2. Den begränsande 240 mm2 kabeldelen kan 
som mest överföra en ström på 440 A för att undvika att kabeln blir varmare än 90 °C. Den högsta 
skenbaraeffekt som kan överföras i ledningen, med 77 kV huvudspänning, är då 58 MVA.  
 
7.1.3 GL1 S2, F6 Hille  F8 Fredriksskans 
Om den knappt 5 km långa reservledningen GL1 S2 tas i drift har den en maximal 
överföringskapacitet på 66 MVA vid strömmen 497 A. Kapaciteten begränsas av max temperatur (90 
°C) hos en kabelöverföring med 300 mm2 ledararea. 
 
7.1.4 GL2 S1, ÄT411 Gävle Norra  F8 Fredriksskans 
Ledningen som är knappt 6 km lång består av en kabel med ledararean 300 mm2. 
Överföringskapaciteten är 497 A, 66 MVA. 
 
7.1.5 Lokal konsumtion av elkraft 
Om vindkraftgruppen ansluts till F6 Hille är det den begränsade överföringsförmågan i GL1 S1 som 
utgör övre gräns för högsta tillåtna produktion i vindkraftgruppen. Den effekt från vindkraftverken 
som matas ut direkt till konsumenter via transformatorer i F6 Hille passerar aldrig den begränsande 
kabeln. Lasten på F6 Hille varierar mellan 1,6 MVA och 12,5 MVA vilket utgör ett litet tillskott till 
tillåten produktionsnivå då den effekten inte behöver överföras i GL1 S1. För att vara säker på att 
kabeln inte överlastas bör som mest det lägsta skenbara effektuttaget i F6 Hille användas vid 
dimensionering av vindkraftgruppen.  
 
Om ledning GL1 S2 används går det att förse hamnområdet i Fredriksskans och landbygden väster 
om Gävle med elkraft. I fördelningsstation F8 Fredriksskans varierar belastningen på 
transformatorerna till distributionsnätet mellan 1,8 MVA och 9,6 MVA.  
 
Till ÄT411 är även fördelningsstationerna F1 Kantorn och F4 Hermelinen anslutna. Den lägsta 
effektförbrukningen under perioden 2008-2009 i de stationerna var 3,4 MVA respektive 2,1 MVA. 
Motsvarande högsta effektförbrukning är 26 MVA i F1 Kantorn respektive 11,5 MVA i F4 Hermelinen. 
Dessa max- och minlaster ger en sammanlagd konsumtion ansluten till ÄT411 på mellan 8,9 MVA och 
59,6 MVA. Resten av produktionen från vindkraftgruppen förs vidare till överliggande nät. Observera 
att vid maximal konsumtion finns det avsättning för den högsta möjliga effekten från 
vindkraftgruppen i de laster i Gävle Energis elnät som är anslutna till ÄT411. 
 
7.1.6 Begränsning på grund av reläskydd 
Ledningarna GL1 S1 och GL1 S2 kan ej användas parallellt. Det driftsättet är förbjudet då det rent 
driftmässigt skulle bli för besvärligt. Dessutom skulle det krävas investeringar i form av nya 
jordfelsskydd och reläskydd i elnätet. Då den ena ledningen används måste den andra vara 
bortkopplad. 
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7.2 Byggnation av nya ledningar och stationer 
I det här kapitlet beskrivs vilka tekniska konstruktioner som måste uppföras för att vindkraftgruppen 
ska kunna anslutas till elnätet. Vindkraftgruppen ansluts antingen till fördelningsstation F6 Hille eller 
till mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra. Anslutningen behöver utformas lite olika beroende på till 
vilken station anslutningen görs bland annat beroende på att stationerna skiljer sig åt. De 

 
 
7.2.1 Ny fördelningsstation vid vindkraftgruppen 
Vindkraftverken kommer att vara anslutna till ett internt uppsamlingsnät som har spänningen 20 kV. 
Uppsamlingsnätet består av ett flertal radiella kablar som kopplas samman i en fördelningsstation 
belägen inom vindkraftgruppen. I stationen höjs spänningen till 77 kV i en transformator varefter 
kraften förs vidare på 77 kV nivå.  
 
Vid låg spänning krävs en större ström för att överföra en given effekt än vid hög spänning. Hög 
strömstyrka leder till höga förluster. Därför, och för att vindkraftverken är utspridda över ett stort 
område, används flera radiella 20 kV uppsamlingskablar för att föra elkraften till nätstationen men 
bara en 70 kV ledning för att föra den vidare ut på elnätet.  
 

rivs de komponenter som ingår i den nya 
fördelningsstationen. 
 

70 kV respektive 20 kV sidan av den nya fördelningsstationen. 
  
7.2.2 Nytt ledningsfack 
Både vid anslutning av vindkraftparken till mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra eller 
fördelningsstation F6 Hille krävs att ett nytt ledningsfack byggs. I båda ställverken finns fysisk plats 
inom det inhägnade området för det nya ledningsfacket. I F6 måste samlingsskenan förlängas medan 
det i ÄT411 finns plats för det nya ledningsfacket på den befintliga samlingsskenan.  I båda 
ställverken finns plats i den befintliga byggnaden för det nya ledningsfackets kontrollutrustning. 
 
7.2.3 Nollpunktsreaktor 
Idag har Gävle Energi ingen egen nollpunktsreaktor i sitt 70 kV nät. Istället köps kompensering från 
Vattenfall som har en reaktor i en av sina närliggande stationer. Vattenfalls reaktor kan inte 
kompensera mer IC-ström än den gör idag. Vid utbyggnad av Gävle Energis elnät för anslutning av 
vindkraftgruppen behöver därför kompenseringskapaciteten ökas. Antingen kan Vattenfalls 
kompenseringskapacitet ökas genom ersättning eller komplettering av den befintliga reaktorn, eller 
så skaffar sig Gävle Energi en egen nollpunktsreaktor till sitt 70 kV nät. Den nya reaktorn kan placeras 
i den nya fördelningsstationen vid vindkraftgruppen.  
 
Kommentar: Den reaktor som införskaffas antas bara behöva kompensera för den genom 
vindkraftanslutningen tillkomna Ic-strömmen. Kompenseringen som sköts av Vattenfall antas 
fortsätta på samma vis som idag även i framtiden. 
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7.2.4 Byte av strömtransformatorer 
De strömtransformatorer som används i elnätet kan inte överlastas utan måste vara dimensionerade 
för de kraftigaste förekommande strömmarna [8]. Idag är de flesta av strömtransformatorerna 
dimensionerade för strömmen 400 A, vilket motsvarar 53 MVA. Den strömmen kommer att 
överskridas om vindkraftgruppen producerar maxeffekt. Vissa av de befintliga 
strömtransformatorerna kan ställas om så att de klarar 800 A ström, andra måste bytas ut. 
 

anslutning till F6 Hille respektive ÄT411 Gävle Norra. 
 
7.2.5 Ändsträckor på luftledningar 
Luftledningar förses med speciella ändsträckor vid anslutning till stationer och vid övergång till kabel 
[28]. Ändsträckorna är 300-600 meter långa och utgör ett skydd mot höga överspänningar i den 
anslutande stationen eller kabeln. Risk för höga överspänningar i ledningen finns exempelvis vid 
blixtnedslag. På ändsträckan anordnas stolpjordtag för jordning av reglar eller isolatorfästen. På 
högre spänningsnivåer monteras topplinor. Ändsträckan avslutas med en ändstolpe som innehåller 
kabelavslut, vid övergång till kabel, samt en ventilavledare. 
 
I bi  
 
7.2.6 Skarvar och avslut på kablar 
Antal skarvar på kablar beror på hur mycket kabel som ryms på en trumma. Beroende på bland annat 
ledararean, kabelkonstruktionen och hur kabeln är lindad får det plats olika mycket kabel på varje 
kabeltrumma.  I [27] anges att det på en K30-trumma (3,0 meter diameter) får plats cirka 3000 m 
enledarkabel.  I information från kabeltillverkaren Ericsson står att en K26-tumma (2,6 meter 
diameter) rymmer runt 1000 meter kabel.  
 
För styrning av och kommunikation med vindkraftverken, samt för styrning av reläskydd och 
övervakning av ström och spänning i nätet behövs optisk fiber. På kabelsträckor läggs fiberledningen 
ner i samma kabelgrav som kraftkabeln. På luftledningssträckor hängs den optiska fibern upp i en av 
ledningens fasledare. Den optiska fibern behöver skarvas med 4 till 5,3 km mellanrum [42]. I 
kostnadsanalyser i den här rapporten antas det kortare skarvavståndet.  
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7.3 Förslag på nya ledningar 
För att ansluta vindkraftgruppen i Trödje till det befintliga 70 kV elnätet behöver nya ledningar 
byggas. De anslutningspunkter i elnätet som har använts som utgångspunkt vid framtagande av nya 
ledningar är fördelningsstation F6 Hille och mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra. Nedan 
presenteras de olika förslagen tillsammans med en sammanställning av nyckeltal.  
 
De största tillåtna strömmarna i de kablar som ingår i förslagen är tagna från tabeller tillhandahållna 
av kabeltillverkaren Ericsson Cables AB [19]. I tabellerna anges elektriska egenskaper för kablar med 
ett stort spann av ledarareor. Den högsta tillåtna strömmen är begränsad för att kablarna inte ska bli 
överhettade (ledartemperatur över 90 °C) och skadade. Den högsta strömmen har räknats om till en 
högsta överförbar skenbar effekt (som anges nedan i enheten MVA). 
 
Se bilaga 8 för en karta med ledningsförslagen utritade. 
 
7.3.1 Ledningsförslag 1 
Vindkraftgruppen ansluts i det här förslaget med en kombination av kabel och luftledning till F6 Hille. 
Från F6 Hille dras en 5,8 km lång kabel av typ AXKJ 400 mm2 norrut, längs befintliga vägar, genom 
Mårdäng till Oppala. Kabeln kommer då att gå väster om Mårdängsjön. Genom samhället Oppala 
följer kabeln befintliga vägar rakt norrut och sedan den befintliga luftledningen till norra delen av det 
bebyggda området. Ett par hundra meter ut i terrängen, sett från den punkt där 12 kV luftledningen 
slutar, byggs en ny 6 km lång 70 kV trädsäker luftledning av typ feral 454 mm2 rakt norrut till 
vindkraftparken. Den högsta tillåtna strömmen begränsas av GL1 S1 till 435 A, motsvarande 58 MVA. 
 
7.3.2 Ledningsförslag 2  
Vindkraftgruppen ansluts till F6 Hille med enbart en 14 km lång 70 kV jordkabel. En kabel av typ AXKJ 
500 mm2 dras längs befintliga vägar från F6 Hille och norrut, mellan Mårdängsjön och Hillesjön, till 
Björke.  Från Björke norrut längs befintliga vägar och järnvägen, där det idag går en 12 kV luftledning. 
Den planerade kabeln passerar alldeles i närheten av 12 kV nätstationen N2699. Därifrån följer 
kabeln vägen parallellt med järnvägen, via sydvästra Trödje. Efter ytterligare cirka en kilometer viker 
kabeln av åt väster och följer befintliga vägar till vindkraftsområdet. Den högsta tillåtna strömmen 
begränsas av GL1 S1 till 435 A, motsvarande 58 MVA. 
 
7.3.3 Ledningsförslag 3 
I ledningsförslag 3 ansluts vindkraftgruppen direkt till mottagningsstation ÄT411. Anslutningen görs 
via en ny 20,5 km lång 500 mm2 AXKJ kabel. Kabeln läggs parallellt med den befintliga luft- och 
jordledningen GL1 S1 från ÄT411 till F6 Hille. Därifrån följer kabeln samma sträckning som föreslås i 
ledningsförslag 2. För att undvika att kabeln med ledararea 500 mm2 blir varmare än 90° kan som 
mest 650 A (motsv. 86 MVA) överföras. 
 
7.3.4 Ledningsförslag 4 
Vindkraftgruppen ansluts i förslag 4 direkt till mottagningsstation ÄT411 via en kombination av 17 km 
luftledning och 2 km jordkabel. Från ÄT411 dras en 500 mm2 AXKJ jordkabel norrut, parallellt med 
den sträckning GL1 S1 har idag. Där GL1 S1 övergår till luftledning övergår även den nya ledningen till 
luftledning, typ feral 454 mm2. Den nya 70 kV luftledningen dras i nordvästlig riktning, mot 
europaväg E4. Förbi Södra Åbyggeby och Norra Åbyggeby dras luftledningen nära E4 för att undvika 
att störa landskapsbilden i området. När ledningen korsat norra åbyggebyvägen (i närheten av den 
plats där vägen går under E4) ändrar den riktning mot nord-nord ost och har en rak sträckning hela 
vägen fram till vindkraftgruppen. För att undvika att kabeln med ledararea 500 mm2 blir varmare än 
90° kan som mest 650 A (motsv. 86 MVA) överföras. 
 
  



44 
 

7.4 Nyckeltal för ledningsalternativen 
Vattenfall, som äger det överliggande nätet dit mottagningsstation ÄT 411 är ansluten, anger två 
kortslutningseffekter och tillhörande reaktans i anslutningspunkten. De olika kortslutningseffekterna 

reaktanserna är: 
Normal: Sk  
Min: Sk  

 
I analyserna har den lägre nivån, 
normalnivån.  
 
I tabell 7.1 visas nyckeltal för de olika ledningsalternativen. Alla angivna värden gäller på 70 kV 
samlingsskenan vid vindkraftparken. Följande förkortningar används i tabellen: Kortslutningseffekt, 
Sk, Överföringskapacitet, Smax, Kortslutningsvinkel, k, Resistans, R, Reaktans, X och Impedans, Z. 

ledningsalternativens delsträckor. 

7.5 Förväntad felfrekvens i de nya ledningarna 
ledningarnas längd och relativt innehåll av 

kabel och luftledning kan antal förväntade fel per tid uppskattas. 
 
I tabell 7.2 ses hur många fel som kan förväntas på de nybyggda ledningarna i de olika 
ledningsförslagen. Antal förväntade fel redovisas under 1 respektive under 40 år. Tabellens giltighet 
förutsätter att felen är jämt fördelade över åren. I verkligheten är felen sannolikt fördelade enligt 

felfrekvens när ledningarna blir gamla. 
 

I tabellen ses att spridningen i antal förväntade fel är relativt stor, samtidigt som antalet förväntade 
fel är lågt. Även om reparationstiden för varje fel antas vara lång blir den totala avbrottstiden under 
ledningens livslängd inte särskilt stor. 
 

  

Tabell7.2. Antal förväntade fel på de olika ledningarna. 

Lednings- 
förslag 

Luftledn. 
[km] 

Kabel 
[km] 

# Fel 1 
år Min 

# Fel 1 år 
Max 

# Fel 40 
år Min 

# Fel 40 
år Max 

1 6 5,8 0,06 0,16 2,3 6,3 
2 0 14,1 0,03 0,13 1,4 5,0 
3 0 20,5 0,05 0,18 2,0 7,3 
4 16,7 2,1 0,13 0,31 5,1 12,6 

Tabell 7.1. Sammanställning av ledningarnas elektriska egenskaper (nyckeltal). 
Ledningsalternativ 1 2 3 4 

Sk [MVA] 511 572 654 457 

Smax [MVA] 58 58 86 86 
Vinkel, k (°) 81,49 80,62 82,13 84,15 

fas] 1,72 1,69 1,24 1,32 
 /fas] 11,47 10,23 8,98 12,91 
 /fas] 11,60 10,36 9,07 12,97 
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7.6 Felströmmar vid kortslutning 
Vid en kortslutning i elnätet uppkommer en ström som begränsas av elnätets kortslutningseffekt 
(maximal kortslutningsström) och felställets resistans. Kortslutningar inträffar ibland och för att 
undvika permanenta skador är det är viktigt att alla komponenter och ledningar i elnätet är 
dimensionerade för den största tänkbara kortslutningsströmmen som kan uppträda innan den 
felbehäftade ledningen kopplas bort. 
 
Vindkraftgruppen kommer att ge ett bidrag till kortslutningseffekten i elnätet. Därför kommer den 
största tänkbara felströmmen att vara kraftigare efter det att vindkraftgruppen anslutits. Olika 
generatorer ger olika stora bidrag till kortslutningseffekten. DFIG-generatorer ger de största 
felströmmarna och bidraget till kortslutningseffekten (felströmmen) i anslutningspunkten kan uppgå 
till 5 gånger generatorns märkeffekt [43]. Om 57,5 MW vindkraft installeras och alla vindkraftverken 
har DFIG-generatorer kan det största bidraget till kortslutningseffekten uppgå till 287,5 MVA, eller en 
extra felström på 12,7 kA vid 77 kV spänning.   
 
Vindkraftverkens bidrag till felströmmen sjunker desto längre ifrån vindkraftgruppen felet inträffar. 
Därför är det angivna bidraget till kortslutningseffekten det största möjliga och gäller vid 
vindkraftgruppen om uppsamlingsnätets och transformatorernas impedanser (reaktanser) 
försummas.  
 
Vindkraftgruppens bidrag till felströmmen adderas till bidraget från överliggande nät, det vill säga 
från Vattenfalls regionnät via mottagningsstation ÄT 411. Vattenfall garanterar att 
kortslutningseffekten från deras nät är minst 890 MVA och anger 972 MVA som normal 
kortslutningseffekt. 
 
Gävle Energis 70 kV elnät är dimensionerat för 3000 MVA kortslutningseffekt. Även om hänsyn tas till 
vindkraftgruppens största tänkbara bidrag till kortslutningseffekten finns det ändå stor marginal upp 
till den dimensionerande nivån. 
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8 Påverkan på elkvaliteten 

8.1 Gränsvärden och Ledningsalternativ 
För de olika turbinmodellerna och anslutningsförslagen har vindkraftgruppens påverkan på 
elkvaliteten beräknats för att kontrollera att påverkan ligger under fastställda gränsvärden. 

8.1.1 Gränsvärden 
Följande gränsvärden har använts vid beräkningarna: 

 Korttidsflicker, Pst [1][13]. 
 Långtidsflicker, Plt [8]. 

 Långsamma spänningsvariationer,  2 %. Gräns enligt [8], reducerad med 1 % för 

lindningskopplare. 
 Erforderlig kortslutningseffekt Sk k. En förutsättning för att uppfylla 

flickerkraven. 
 [9]. 
 Total halt av spänningsövertoner, THDU [9]. 
 Total halt av strömövertoner, THDI [8]. 

8.2 Elkvalitet vid anslutning av 23 vindkraftverk 
I det här kapitlet redovisas vindkraftgruppens beräknade påverkan på elkvaliteten. De redovisade 
uppgifterna gäller på 70 kV samlingsskenan vid vindkraftgruppen. Hur stor påverkan på elnätet 
vindkraftgruppen har beror till stor del på vilken turbinmodell som används och vilken ledning (enligt 
ledningsförslag 1 till 4) som utgör anslutningen till det befintliga 70 kV nätet. 

8.2.1 Underlaget vid analysen 
Vid analys av vindkraftgruppens påverkan på elkvaliteten har turbinernas elektriska egenskaper 
beskrivna som flickerkoefficienter(cf och kf), övertonsemission, spänningsreglering etc. använts. 
Turbinernas egenskaper är tagna från datablad med resultat från tester av turbinerna. Nedan följer 
en lista på de företag som genomfört turbintesterna: 
 

 Uppgifterna för Enercon E-82 kommer från Svensk Energi, som är en branschorganisation för 
Sveriges elleverantörer. Dokumentet är undertecknat av Enercon. 

 Fuhrländer W90/FL2500 har testats -
turbintestföretag. 

 Vem som utfört testet av Nordex N90 framgår ej av den offerthandling som funnits 
tillgänglig. 

 -Wilhelm-
ackrediterat tyskt turbintestföretag. 

 Uppgifter för turbinen WinWinD WWD-3 har lämnats av WinWinD själva som ett 
 

 
Se bilaga 1 till 5 för de tekniska databladen med turbinernas elektriska egenskaper.  

8.2.2  Resultat 
Analysen av påverkan på elkvaliteten visar att alla gränsvärden är uppfyllda för samtliga turbiner. Det 
gäller för alla de fyra ledningsförslagen. 
 
Den totala installerade effekten blir olika beroende på märkeffekten hos den turbinmodell som 
används. Den totala installerade effekten med 23 turbiner av de valda modellerna blir mellan 46 MW 
och 69 MW. 
 



47 
 

Den begränsade överföringskapaciteten mellan F6 Hille och ÄT411 gör att maximalt 58 MW vindkraft 
kan anslutas till F6 Hille. Konsekvensen är att endast 19 st. WinWinD WWD-3 turbiner (3000 kW per 
st.) kan anslutas om ledning 1 eller 2 används. Fler än 19 st. WWD-3 kan dock anslutas till F6 Hille om 
deras sammanlagda effekt begränsas.  Om ledning 3 eller 4 används kan 23 st. av samtliga 
turbinmodeller anslutas utan effektbegränsning.  
 

tabellform.  

8.2.3 Specifikt om övertoner 
I det här avsnittet redovisas vindkraftverkens emissioner av strömövertoner. Hur stora 
spänningsövertoner som strömövertonerna ger upphov till beror på många faktorer, se förklaring i 

 
  
Det är möjligt att reducera övertonshalten med hjälp av elektriska filter. Om tillverkarna räknar med 
att filter används eller ej framgår inte av den tekniska dokumentationen. Här antas att de angivna 
övertonshalterna är de som skulle uppträda vid ett uppförande av respektive turbin i den aktuella 
vindkraftgruppen.  
 

I-kravet för hela 
vindkraftgruppen om det uppfylls för varje enskild turbin. 
 
Enercon E-82, 2000 kW  
Turbinmodellen klarar kravet för total halt av strömövertoner. Turbinens THDI = 1,34 %. 
Övertonshalten är beräknad genom angivna amplituder för de enskilda övertonerna från nummer 2 
till 23. Vissa övertoner anges inget värde för vilket antas betyda att övertonen inte förekommer.  
 
Fuhrländer W90, 2500 kW  
Turbinmodellen klarar kravet för total halt av strömövertoner. Turbinens THDI =2,00 %. En enskild 
strömmellanton med frekvensen 637,5 Hz med en amplitud på 0,21 % av grundtonen anges.  
 
Nordex N90, 2500 kW  
Turbinmodellen klarar kravet för total halt av strömövertoner. Turbinens THDI 
Övertonshalten har beräknats genom angivna amplituder för de enskilda övertonerna från nummer 2 
till 40. Den angivna övertonshalten är den maximala då tillverkaren Nordex anger amplituden för 
överton 14-40 < 0,1 %. I beräkningarna användes amplituden 0,1 %. Det går inte att säga hur stor 
överskattningen av THDI blir på grund av denna ändring. 
 
Vestas V90, 2000 kW  
Turbinmodellen klarar kravet för total halt av strömövertoner. Turbinens THDI = 1,1 %.  
 
WinWinD WWD-3, 3000 kW  
Turbinmodellen klarar kravet för total halt av strömövertoner. Turbinens THDI =2,19 %. 
Övertonshalten är beräknad genom angivna amplituder för de enskilda övertonerna från nummer 2 
till 41. 

8.2.4 Sammanställning av påverkan på elkvaliteten 
 De uppsatta kraven uppfylls av alla turbinmodellerna i kombination med alla ledningarna. 
 Maximalt 58 MW vindkraft kan anslutas till fördelningsstation F6 Hille. 
 Om 23 st. turbiner med märkeffekt 3 MW ska anslutas kan ledning 3 eller 4 (som ansluter till 

ÄT 411 Gävle Norra) användas. 
 Alla de undersökta turbinmodellerna uppfyller kravet på emission av strömövertoner. 
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9 Åtgärder för att förbättra elkvaliteten 
 
9.1 Filtrering av övertoner 
Om innehållet av övertoner i ström eller spänning är för högt kan det reduceras med hjälp av olika 
typer av elektriska filter. I praktiken är strömmar från kraftelektronik, exempelvis från omriktare i 
vindkraftverk, aldrig rena sinusvågor och därför används ofta övertonsfilter [20]. Filtren förbättrar 
vågformen och minskar de skadliga effekterna från övertoner.  
 
Om flera övertoner behöver dämpas kan generella filter konstrueras som dämpar en del av signalens 
spektrum. Ofta används lågpassfilter som dämpar de högfrekventa övertonerna men släpper igenom 
grundtonen (50 Hz). På så vis fås en utsignal som består av en renare grundton än insignalen. 
 
Om en eller flera specifika övertoner behöver dämpas kan speciella filter konstrueras som filtrerar 
just den eller de övertonerna. Filtren kallas för avstämda filter och används ofta i kombination med 
utrustning som har mycket uttalade resonansfrekvenser, till exempel kondensatorbankar inom 
industrin [30]. 
 

reducera innehållet av övertoner. 
 
9.2 Reduktion av spänningsvariationer 
Spänningsvariationer förekommer i olika tidsdomäner och kan vara ett problem om deras amplitud 
blir för hög. Metoder och utrustning finns för att reducera både snabba och långsamma 
spänningsvariationer. Inledningsvis beskrivs här metoder för att reducera flicker då de metoderna 
också reducerar de långsammare spänningsvariationerna. Avslutningsvis beskrivs fortfattat metoder 
för att enbart reducera de långsamma variationerna. 
 
Flicker är enligt tidigare mycket kortvariga variationer i spänningens effektivvärde som härrör från 
variationer i överförd effekt. Om flickernivån i en punkt på elnätet är för hög är det därför nödvändigt 
att minska variationerna i den överförda effekten för att sänka flickernivån.  
 
9.2.1 Flera metoder finns 
Ett relativt enkelt men ofta dyrt sätt att reducera effektvariationerna är att höja 
kortslutningseffekten med hjälp av nya transformatorer och ledningar. Att höja spänningen i 
anslutningspunkten kan också vara ett sätt att åstadkomma en lägre flickernivå. 
 
Ett annat sätt att reducera flickernivån är att ansluta en anläggning som producerar eller konsumerar 
energi precis i motsats till flickrets variationer. På det sättet jämnas effektvariationerna ut vilket 
medför en lägre flickernivå. Det finns flera företag som tillverkar utrustning för flickerreduktion, 
exempelvis ABB och Siemens.  
 
Det finns i princip två typer av anläggningar för reduktion av flicker, kallade SVC och STATCOM. Båda 

 
 
9.2.2 Reaktorer och kondensatorer 
För att reducera långsamma spänningsvariationer, som uppträder i ett tidsperspektiv på minst 
timmar, kan kondensatorer eller shuntreaktorer användas.  
 
En kondensatorbank består av stora kondensatorer och ansluts till elledningen. På det viset tillförs 
reaktiv effekt till nätet vilket påverkar spänningen. Den tillförda reaktiva effekten är konstant men 
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kondensatorbanken kan eventuellt vara uppdelad i ett par mindre enheter vilket ger en stegvis 
styrbarhet av den reaktiva effekten. Om kondensatorbankar ansluts kan övertoner och resonanser 
med induktanser på elnätet bli ett problem [30]. 
 
På motsvarande sätt kan shuntreaktorer, stora induktanser kopplade parallellt med ledningen, 
användas för att bortföra en konstant mängd reaktiv effekt. Även reaktorer kan vara stegvis styrbara. 
Om reaktorer och kondensatorer i olika storlekar kombineras fås fler möjliga reglersteg. 
 
De vindkraftverk som ingår i studien har alla möjlighet att inom vissa gränser styra hur mycket reaktiv 
effekt de producerar eller konsumerar och därigenom påverka spänningen i anslutningspunkten.  
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10 Produktion och förluster 
 
Genom uppgifter om vindresursen från MIUU-modellen och vindkraftverkens effektproduktion från 
tillverkarna har en uppskattning av den aktuella vindkraftgruppens årliga energiproduktion och 
förlusterna i 70 kV elnätet gjorts. Ägaren av elnätet måste köpa in el för att ersätta den energi som 
förloras i nätet. Kostnaden debiteras kunderna och producenterna i elnätet genom nättariffen på 
elräkningen. Priset för ersättningsenergin varierar från år till år och följer elpriset. Under 2010 
kommer Gävle Energi att betala 0,43 kr/kWh för att täcka sina nätförluster. 

10.1 Energiproduktion och förluster 
Förlusterna har beräknats med uppgifter om ledningarnas resistans enligt tidigare.  Produktionen och 
förlusterna beror på vilken turbin som används och hur vindkraftgruppen ansluts till elnätet. 
Beräkningar har inte gjorts för turbinmodellen WWD-3 från WinWinD då turbinens effektkurva inte 
funnits tillgänglig. 
 
Resultaten visar att 0,31 % till 0,41 % av vinkraftgruppens produktion blir förluster i den anslutande 
70 kV ledningen. Turbinerna med 2 MW märkeffekt, Vestas V-90 och Enercon E-82, beräknas 
producera 6,2 GWh respektive 6,3 GWh per turbin och år. Turbinerna med 2,5 MW märkeffekt, 
Fuhrländer W90 och Nordex N90, beräknas producera 8,1 GWh respektive 7 GWh per turbin och år. 
 
Kostnaden för att täcka förlusterna hamnar i intervallet 190 000 kr per år till 330 000 kr per år för 
ledning 1 och 2 och mellan 140 000 kr per år och 250 000 kr per år för ledning 3 och 4. Kostnaderna 
är avrundade till tiotusentals kronor. 
 
I bilaga 17 
de olika turbinmodellerna och ledningsalternativen. I bilagan anges även uppskattad 
utnyttjandefaktor för de olika turbinmodellerna. 

10.2 Effektkurvans betydelse 
I figur 10.1 ses effektkurvorna, som anges producerad effekt som funktion av vindhastigheten, för 
Nordex N90 (2500 kW) och Vestas V90 (2000 kW). Innan vindkraftverken närmar sig sin märkeffekt är 
inte skillnaden i uteffekt så stor mellan de båda verken. Vindhastigheter som ger en uteffekt under 
märkeffekten är vanligast. Därför producerar inte Nordex N90 25 % mer än Vestas V90 trots att 
märkeffekten är 25 % högre.  

 
Figur 10.1. Effektkurvor för Vestas V90 (2000 kW) och Nordex N90 (2500 kW). Startvinden är 4 
m/s och stoppvinden är 25 m/s för båda turbinmodellerna. 
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10.3 Förluster enbart i ledningarna 
De förluster som avses är endast förlusterna i 70 kV ledningarna. Förluster finns också exempelvis i 
vindkraftgruppens interna 20 kV uppsamlingsnät, 20/70 kV transformatorn samt i resten av elnätet 
som överför energin till konsumenterna. De förlusterna beror dock inte på vilken ledning som 
används för att ansluta vindkraftgruppen till elnätet. För att jämföra de olika ledningsalternativen är 
det av störst intresse att studera den del av förlusterna som påverkas av ledningsvalet. De övriga 
förlusterna har därför lämnats utanför analysen i den här rapporten. 
 
Hur stora de faktiska förlusterna i 70 kV ledningen blir är förknippat med en del osäkerhet. Om de 
elektriska förlusterna i transformatorer och det interna elnätet är höga blir den effekt som ska 
överföras i 70 kV ledningen mindre. Då förlusterna är kvadratiskt proportionella mot den överförda 
effekten kan en liten ökning av förlusterna i 20 kV nätet ge stor skillnad i förlusterna i 70 kV nätet.  

10.3.1 Nätnyttan ej medräknad 
I analysen tas ingen hänsyn till den så kallade nätnyttan som uppstår då energin produceras närmare 
konsumtionen. Om den energi från vindkraftgruppen som förbrukas nära anslutningspunkten 
överförs med lägre förluster än energin som produceras i ett annat kraftverk beläget längre bort från 
konsumenterna blir de faktiska energiförlusterna i hela elnätet lägre. Förlusterna för de olika 
ledningsalternativen har beräknats endast för att jämföra ledningsvalets inverkan på förlusterna.   
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11 Ekonomi 
 
Majoriteten av de kostnader som används i den ekonomiska analysen kommer från EBR3:s 
kostnadskatalog för regionnät som ges ut av branschorganisationen Svensk Energi. EBR är ett system 
för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar. EBR:s 
kostnadskatalog uppdateras löpande och anger uppskattade kostnader för normalt förekommande 
åtgärder på elledningar och stationer. 
 
EBR och kostnadskatalogen beskrivs i bilaga 16  

11.1  Kostnader vid byggnation 
Flera alternativ finns för att ansluta vindkraftgruppen utanför Trödje till Gävle Energis elnät. 
Alternativen har dock det gemensamt att de alla kräver nybyggnation av ledningar och en 
fördelningsstation vid vindkraftgruppen samt ombyggnation av befintliga mottagnings- och 
fördelningsstationer.  
 
I bilaga 13 
delkostnader. I bilagan förklaras investeringarna och deras utformning mer ingående. 

11.1.1 Ny fördelningsstation för vindkraftgruppen 
Den kostnadsdrivande komponenten i den nya fördelningsstationen är 20/70 kV transformatorn. 
Transformatorer dimensioneras för att klara att överföra en viss skenbar effekt (MVA). De aktuella 
vindkraftverkens konsumtion av reaktiv effekt är så liten att skillnaden mellan överföring av skenbar 
effekt (MVA) och aktiv effekt (MW) är mindre än 0,2 % vid full effektproduktion.  
 
Fördelningsstationen behöver vara dimensionerad för 23*2,5 = 57,5 MW installerad effekt. Den 
transformator som prisuppgifter finns för i den storleksordningen klarar 63 MVA [26]. Om endast 
turbiner med en märkeffekt på 2 MW byggs behöver fördelningsstationen dimensioneras för 23*2 = 
46 MW. En sådan station blir dock identisk med stationen för 63 MW då inga komponenter kan bytas 
ut på grund av den lägre effekten. De transformatorer och andra komponenter som prisuppgifter 
finns för och som är dimensionerade för mindre än 63 MVA klarar inte 46 MVA. 
 
Om vindkraftgruppen består av 23 turbiner med en märkeffekt på 3 MW styck måste stationen 
dimensioneras för 23*3 = 69 MW. Skillnaden mot stationen för 63 MVA är att en större 
transformator behövs. Transformatorstorleken över 63 MVA som anges i [26] klarar 100 MVA. Den 
transformatorn används för att konstruera en fördelningsstation som klarar upp till 100 MW 
installerad effekt vindkraft.  
 
Kostnaden för en ny komplett fördelningsstation för upp till 63 MW beräknas vara 17,6 miljoner kr. 
En station som klarar upp till 100 MW beräknas kosta 21,7 miljoner kr. 

11.1.2 Nollpunktsreaktor 
Kostnaden för nollpunktsreaktorer varierar beroende på hur stora kapacitiva strömmar de klarar att 
kompensera. Endast automatiska nollpunktsreaktorer, som på egen hand korrigerar sin reaktans för 
att hålla elnätet korrekt avstämt, har studerats. Kostnaden, inklusive installation samt 10 % tillägg för 
oförutsedda (övriga) kostnader och 8 % tillägg för operativa omkostnader, är:  
 
25 A till 250 A: 2,1 miljoner kr. 
20 till 200 A: 1,9 miljoner kr. 
10 till 50 A: 800 000 kr. 

                                                           
3 EBR: Elbyggnadsrationalisering 
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11.1.3  Ombyggnation av fördelningsstation F6 Hille 
Ledningsförslag 1 och 2 använder båda F6 Hille som anslutningspunkt för vindkraftgruppen. Om 
vindkraftgruppen ansluts till fördelningsstationen F6 Hille behöver fördelningsstationen utrustas med 
ett nytt ledningsfack och en längre samlingsskena. Dessutom behöver tre strömtransformatorer i 
elnätet bytas ut.  
 
Kostnaden är beräknad till 2,5 miljoner kr.  

11.1.4 Ombyggnation av mottagningsstation ÄT411 
Ledningsförslag 3 och 4 ansluter vindkraftgruppen till ÄT411. Om vindkraftgruppen ansluts till 
mottagningsstation ÄT411 behöver stationen utrustas med ett nytt ledningsfack. 
 
Kostnaden är beräknad till 1,8 miljoner kr. 

11.1.5 Ny kabel och luftledning från F6 Hille till vindkraftgruppen 
Enligt ledningsförslag 1 byggs en kombination av kabel och luftledning för att ansluta 
vindkraftgruppen till fördelningsstation F6 Hille. Vid byggnation av luftledning är stolpresning och 
utdragning av ledarna de stora kostnadsposterna, men kostnaden är jämnare spridd på de ingående 
arbetsmomenten än vid kabelförläggning. 
 
Den sammanlagda kostnaden för hela ledningssträckan (både kabel och luftledning) är beräknad till 
17,4 miljoner kr. 

11.1.6 Ny kabel från F6 Hille till vindkraftgruppen 
I ledningsförslag 2 (och 3) byggs en ny 500 mm2 kabel från fördelningsstation F6 Hille till 
vindkraftgruppen. Kostnaderna för att förlägga kabel är olika i landsbygd och tätortsområden på 
grund av skillnader i markarbetet och trafiksituationen på vägarna.  
 
Den totala kostnaden för kabelsträckan är beräknad till 27,3 miljoner kr. 

11.1.7 Ny kabel från ÄT411 till vindkraftgruppen 
I ledningsförslag 3 byggs en 500 mm2 kabel från mottagningsstation ÄT411 till vindkraftgruppen. 
Kabeln passerar i närheten av F6 Hille. Kabelsträckan från F6 Hille till vindkraftgruppen är identisk 
med den kabelsträcka som föreslås under 11.2.5.  
 
Kostnaden för hela kabelsträckan från ÄT411 till vindkraftgruppen är beräknad till 39,8 miljoner kr. 

11.1.8 Ny kabel och luftledning från ÄT411 till vindkraftgruppen. 
I ledningsförslag 4 byggs en kombination av kabel och luftledning för att ansluta vindkraftgruppen till 
mottagningsstation ÄT 411.  
 
Den totala kostnaden för den nya ledningen beräknas vara 21,5 miljoner kr. 

11.1.9 Ny nätkoncession för linje 
För att bygga och driva en ny elledning krävs en nätkoncession för linje. Kostnaden för att bereda en 
koncessionsansökan är medräknad i EBR:s kostnader för luftledning och kabel och stämmer överens 
med den kostnad Gävle Energi haft i samband med andra ledningsprojekt. Därför görs inget särskilt 
påslag för koncessionsansökan. 
 
  



54 
 

Tabell 11.2. Underhållskostnaden för ledningssträckorna. 
      Kabel Luftledning Nuvärde* 
Lednings- 

förslag 
Luftledn. 

[km] 
Kabel 
[km] 

Årligen 
[kkr] 

1/8 år 
[kkr] 

7/8 år 
[kkr] 

 40 år 
[kkr] 

1 6,0 5,8 6,0 312,2 3,1 605 
2 0 14,1 14,4 0 0 216 
3 0 20,5 21,1 0 0 315 
4 16,7 2,1 2,1 876,2 8,7 1 481 

*) Internränta 6 % 

11.2 Kostnader under drift 

11.2.1 Underhållskostnader för ledningar 
Underhållskostnaderna för kabelsträckor antas vara 1027 kr/km och år i enlighet med [28].  
 
Kostnaden för att underhålla luftledningssträckor är högre och varierar från år till år enligt ett 
förutbestämt schema. Varje år utförs underhållsbesiktning och var åttonde år utförs röjning av 
ledningsgatan och patrullstigen samt uttag av kantträd. Kostnader för de olika momenten ses i tabell 
11.1. Observera att priset är angivet i kronor, inte tusentals kronor. 

 
Varje kilometer luftledning kostar då cirka 500 kr sju av åtta år och cirka 52 500 kr var åttonde år att 
underhålla. 
 
 Linjekoncessionen är giltig i 40 år och det är därför rimligt att räkna på att ledningarna ska 
underhållas under den tiden. I tabell 11.2 nedan redovisas den sammanlagda underhållskostnaden 
för ledningarna i de fyra ledningsförslagen. Nuvärdet av underhållet av respektive ledning under 40 
år redovisas i den sista kolumnen. I beräkningarna har internräntan 6 % använts.  

De ledningsförslag som innehåller enbart kabel är billigare att underhålla än ledningarna som delvis 
består av luftledning. 

11.2.2  Underhållskostnader för stationer 
Kostnaderna för att underhålla fördelningsstationer varierar från år till år, mestadels enligt en 
förutbestämd plan men vissa underhållsarbeten kan inte planeras i förväg.  Gävle Energis 
underhållsplan för fördelningsstationer, utformningen av den nya stationen vid vindkraftgruppen och 
kostnadsuppgifter i [26] har använts för att uppskatta underhållskostnaderna för den nya 
fördelningsstationen. Underhållskostnaden är lika stor för båda de föreslagna stationsstorlekarna. 
 
På samma vis som för ledningssträckorna har nuvärdet av den nya fördelningsstationens underhåll 
under 40 år beräknats. Det underhåll som görs med okända intervall har inte kunnat tas med i 
beräkningen. Med internräntan 6 % erhålls nuvärdet för 40 års underhåll som cirka 650 000 kronor.  
 
I bilaga 15 
respektive kostnad och intervall. 

Tabell 11.1. Underhållskostnader för luftledningssträckor. 
Arbete EBR-kod Intervall [år] Enhet Pris [kr] 

UH-röjn. 40 m. 74 21 8 per km 21 100 
Kantträd 74 30 8 Per km 23 900 

Patrullstig röjn. 74 11 8 Per km 6 950 
Underhållsbes. 69 11 1 Per km 518 
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11.3 Total anslutningskostnad 
Den totala kostnaden för att ansluta vindkraftgruppen till det befintliga elnätet beror på vilken 
ledning, station och nollpunktsreaktor som väljs.  
 
Kostnaderna är beräknade med den minsta nollpunktsreaktorn (enligt avsnitt 11.1.2) som klarar den 
tillförda Ic-strömmen. För de installerade effekterna 46 MW och 58 MW används kostnaden för den 

den aktuella ledningen är enligt tidigare. 
 
Anslutningskostnaden för de olika ledningsalternativen (avrundat till hundratusentals kronor), samt 
anslutningskostnaden per installerad MW, ses i tabell 11.3. Kostnaderna anges i tusentals kronor, 
kkr. I kostnaderna ingår som tidigare 10 % tillägg för övriga (oförutsedda) kostnader och 8 % tillägg 
för operativa omkostnader. 

De ledningsalternativ som delvis består av nybyggda luftledningssträckor (1 och 4) är billigare att 
bygga och ger därför en lägre anslutningskostnad. Ledningsalternativ 3 (endast kabel till ÄT 411) är 
genomgående dyrast.  
 
I [46], som är en rapport från Elforsk som behandlar kostnaderna för ny vindkraft, används 1000 
kr/kW vid uppskattning av anslutningskostnaden för nya vindkraftgrupper på land. I rapporten anges 
dock att osäkerheten i anslutningskostnaden är stor då den påverkas av bland annat avståndet till det 
befintliga elnätet och eventuella behov av nätförstärkningar. 
  

Tabell 11.3. Anslutningskostnader för de olika ledningsalternativen. 
  46 MW 58 MW 69 MW 
Ledning kkr kkr/MW kkr kkr/MW kkr kkr/MW 

1 38 300 833 38 300 660 - - 
2 49 200 1 070 49 200 848 - - 
3 61 100 1 328 61 100 1 053 65 300 946 
4 41 700 907 41 700 719 45 900 665 
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12 Utökad storlek på vindkraftgruppen 
 
I det här kapitlet presenteras nödvändiga ombyggnationer i elnätet och de kostnader som tillkommer 
om vindkraftgruppen blir större än vad som är specificerat i ursprungsplanen. Enligt den ska 23 
vindkraftverk byggas med en resulterande total installerad effekt mellan 48 och 57,5 MW. Vid analys 
av kostnader och elkvalitet har vindkraftgruppens sammanlagda installerade effekt avrundats nedåt 
till närmaste multipel av respektive turbins märkeffekt. 
 
Kostnaderna och de tekniska lösningar som presenteras gäller om vindkraftgruppens storlek (antal 
verk eller installerad effekt) ökas redan på planeringsstadiet. Om vindkraftgruppen byggs ut efter ett 
eller flera år kan den totala kostnaden bli högre då kablar etc. måste bytas ut. De angivna 
kostnaderna är beräknade med [26] och inkluderar tillägg 10 % för övriga kostnader samt 8 % för 
operativa omkostnader.  
 
Vid analys av påverkan på elkvaliteten används elkvalitetskrav och gränsvärden enligt kapitel 8 

 
 
De undersökta vindkraftverken har olika möjlighet att reglera spänningen i anslutningspunkten, 
nedan kallat spänningsreglering. Det medför att olika vindkraftverksmodeller ger upphov till olika 
stora spänningsvariationer då de ansluts med en viss ledning. Spänningsregleringen sker genom att 
vindkraftverkens generatorer producerar eller konsumerar reaktiv eff
4.3.5, visas hur produktionen (eller konsumtionen) av reaktiv effekt ger än spänningsändring. Se 

produktion av reaktiv effekt.  Se även de tekniska databladen i bilaga 1 till 5 för tekniska uppgifter om 
generatorernas produktion och konsumtion av reaktiv effekt. 
 
För delkostnader och mer utförligt redovisad påverkan på elkvaliteten i anslutningspunkten, se bilaga 
14  
egenskaperna för de framtagna ledningsförslagen i en gemensam tabell. 

12.1 Effektgränser 
Det finns ett flertal fasta effektgränser som inte får överskridas för att undvika överbelastning av 
olika ledningar och apparater i elnätet. Om vindkraftgruppens totala installerade effekt överstiger 
någon av dessa nivåer måste elnätet byggas om för att klara den nya maxeffekten. 

12.1.1 Specifika gränsvärden 
 
58 MW 
Om den installerade effekten överstiger 58 MW och vindkraftgruppen ansluts till fördelningsstation 
F6 Hille måste en bit av ledning GL1 S1 bytas ut för att undvika överbelastning. Den berörda biten är 
en 120 meter lång 240 mm2 kabelsträcka i stadsdelen Sätra. Resten av kabeln på ledningssträckan 
har arean 300 mm2 som klarar 66 MVA. 
 
63 MW 
Den transformator som ingår i den mindre (billigare) fördelningsstationen vid vindkraftgruppen klarar 
maximalt 63 MVA och kan i det här fallet överföra 63 MW. Över den effekten behövs den större 
(dyrare) fördelningsstationen.  
 
66 MW 
Överföringskapaciteten i ledningarna GL1 S1, GL1 S2 och GL2 S1 är begränsad till 66 MW då 
ledningarna innehåller kabelsträckor med 300 mm2 ledararea. GL1 S2 och GL2 S1 utgör endast 
reservledningar till F6 Hille som sällan används. Vid användning av dem kan vindkraftgruppen 
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begränsas elektroniskt till maximalt 66 MW produktion. Om vindkraftgruppen ansluts till 
fördelningsstation F6 Hille och dess effekt överstiger 66 MW måste dock hela kabelsträckan på GL1 
S1 dimensioneras upp för att klara vindkraftgruppens maximala produktion. 
 
76 MW 
Kablar med 400 mm2 ledararea klarar maximalt 76 MVA. Ledningsförslag 2 inkluderar en kabelsträcka 
med den arean.  
 
80 MW 
Strömtransformatorerna i mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra, på ledningarna mot överliggande 
nät, är idag inställda för att klara 80 MVA (600 A). De kan ställas om så att de klarar 160 MVA (1200 
A). All effekt som produceras i vindkraftgruppen måste dock inte föras vidare till överliggande nät. 
Under perioden 2008  2009 konsumerades som minst 8,9 MVA effekt i ÄT411. Den effekten är inte 
garanterad men kan tänkas utgöra en liten marginal till den installerade effekt vid vilken 
strömtransformatorerna måste ställas om. 
 
86 MW 
Kablar med ledararea 500 mm2 klarar maximalt att överföra 86 MVA för att undvika att bli varmare 
än 90 °C. 
 
98 MW 
Kablar med ledararea 630 mm2 klarar maximalt att överföra 98 MVA för att undvika att bli varmare 
än 90 °C. 
 
100 MW 
Om den totala installerade effekten överstigen 100 MW klassas vindkraftgr

[4]. När vindkraftgruppen övergår från att vara en medelstor 
[4] 

för mer information. 100 MVA (i det här fallet 100 MW) är även den högsta effekt som kan 
transformeras i den större fördelningsstationen vid vindkraftgruppen. 

12.1.2  Övre effektgräns i analysen 
I analysen av nödvändiga ombyggnationer och dess kostnader används 98 MW installerad effekt som 
övre gräns. Valet av högsta effekt har flera orsaker. Större transformatorer än 100 MVA finns inte 
med i [26]. Svenska Kraftnäts nätregler ändras vid 100 MW installerad effekt vilket gör att analysen 
blir svårare att överskåda om den gränsen överskrids då olika regler skulle gälla för olika stora 
vindkraftgrupper. 
 
Den ursprungliga vindkraftgruppen har en installerad effekt på mellan 46 MW och 57,5 MW. 98 MW 
innebär en ökning av vindkraftgruppens totala effekt på 70-113 %.  
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Tabell 12.1. 63 MW installerad effekt. 

  Pmärk Pgrupp Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 62 31 
N90 2,5 62,5 25 
E-82 2 62 31 
W90 2,5 62,5 25 

WWD-3 3 63 21 
 

Tabell 12.2. 66 MW installerad effekt. 

  Pmärk Pgrupp Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 66 33 
N90 2,5 65 26 
E-82 2 66 33 
W90 2,5 65 26 

WWD-3 3 66 22 
 

12.2 Ombyggnation av flaskhals i Sätra 

12.2.1  Beskrivning 
Den korta kabelsträckan med 240 mm2 area på ledning GL1 S1 i Sätra kan ersättas med en grövre 
dimension. Då kan som mest 66 MVA överföras i ledningen. I de båda ledningsförslagen som ansluter 
till fördelningsstation F6 Hille (1 och 2) ingår antingen 400 mm2

 eller 500 mm2 kabel. Den 
kabeldimension som förläggs i övrigt för att ansluta vindkraftgruppen bör användas vid 
ombyggnationen. Då flaskhalsen ersätts blir den övriga 300 mm2 kabelsträckan på GL1 S1 
begränsande vilket gör att 66 MW vindkraft kan anslutas.  

12.2.2  Kostnader 
Kostnaden för att ersätta kabelbiten beror på kabels dimension. Ersättning med ny 400 mm2 kostar 
cirka 260 000 kr och ersättning med ny 500 mm2 kostar cirka 280 000 kr.  
 
Kostnaderna är tagna från [26], EBR:s kostnadskatalog, och gäller därmed under förutsättningen att 

prisuppgifterna ändå gäller om den längre ledningssträckan från F6 Hille till vindkraftgruppen byggs 
samtidigt och inom samma projekt.  

12.2.3  Elkvalitetskrav 
Om den billigare fördelningsstationen byggs vid vindkraftgruppen kan 63 MW anslutas. Alla 
elkvalitetskrav och gränsvärden uppfylls då för samtliga vindkraftmodeller för båda 
ledningsalternativen. Om den dyrare stationen byggs kan 66 MW anslutas och även då uppfylls alla 
krav för samtliga turbinmodeller för båda ledningsalternativen.  
 
Tillförd kapacitiv laddningsström, Ic, är oförändrad då flaskhalsen åtgärdas. 

12.2.4  Antal turbiner och total effekt i vindkraftgruppen 
Beroende på vilken modell av vindkraftverk som väljs fås olika antal turbiner och total installerad 
effekt. Resultatet ses i tabell 12.1 för 63 MW och i tabell 12.2 för 66 MW. 
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12.3 Ombyggnation av hela kabelsträckan i Sätra 

12.3.1  Beskrivning 
Om vindkraftgruppen ansluts till fördelningsstation F6 Hille med ledningsalternativ 1 eller 2 och mer 
effekt än 66 MW behöver överföras kan hela kabelsträckan på GL1 S1 i Sätra bytas ut. Här antas att 
den nya kabeln får dimensionen 400 mm2 i kombination med ledningsförslag 1 och 500 mm2 i 
kombination med ledningsförslag 2 beroende på övrig kabel i de ledningarna. Maximal 
överföringskapacitet blir 76 respektive 86 MVA. De nya ledningsförslagen kallas 1b respektive 2b, 
beroende på om de grundas på det ursprungliga ledningsförslaget 1 eller 2. 

12.3.2 Kostnader 
Kostnaden för att ersätta den 2,1 km långa kabelsträckan beror på den nya kabels dimension. 
Förläggning av ny 400 mm2 kabel kostar cirka 4,5 miljoner kr och förläggning av ny 500 mm2 kabel 
kostar cirka 4,8 miljoner kr.  

12.3.3  Elkvalitetskrav 
Olika mycket vindkraft kan anslutas beroende på vilken turbinmodell som används. Det är de 
långsamma spänningsvariationerna som är begränsande. De vindkraftverk som konsumerar en del 
reaktiv effekt vid hög aktiv effektproduktion ger lägre spänningsvariationer.  
 
Jämfört med det nuvarande elnätet utan någon vindkraftgrupp tillför ledning 1b och 2b en kapacitiv 
laddningsström, Ic, på 48,1 A respektive 127,3 A. 

12.3.4 Antal turbiner och total effekt i vindkraftgruppen 
I tabell 12.3 och 12.4 ses maximal installerbar effekt, med ledningsförslag 1b och 2b, för de olika 
vindkraftmodellerna om ingen spänningsreglering används. I tabell 12.5 och 12.6 ses motsvarande 
uppgifter om turbinernas kapacitet att reglera spänningen i anslutningspunkten används.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4 Ombyggnation av kabel- och luftledningssträckan 

12.4.1  Beskrivning 
Om vindkraftgruppen ansluts till fördelningsstation F6 Hille med ledningsalternativ 1 eller 2 kan både 
kabelsträckan och luftledningssträckan på GL1 S1 bytas ut för att möjliggöra anslutning av en större 
vindkraftgrupp. Den nya luftledningssträckan höjer inte överföringskapaciteten men sänker 

Tabell 12.3. Max effekt och antal turbiner 
utan spänningsreglering. Ledning 1b. 

  Pmärk Pmax Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 76 38 
N90 2,5 70 28 
E-82 2 70 35 
W90 2,5 75 30 

WWD-3 3 69 23 

Tabell 12.4. Max effekt och antal turbiner 
med spänningsreglering. Ledning 1b. 

  Pmärk Pgrupp Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 76 38 
N90 2,5 70 28 
E-82 2 76 38 
W90 2,5 75 30 

WWD-3 3 75 25 

Tabell 12.5. Max effekt och antal turbiner 
utan spänningsreglering. Ledning 2b. 

  Pmärk Pmax Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 86 43 
N90 2,5 72,5 29 
E-82 2 72 36 
W90 2,5 85 34 

WWD-3 3 72 24 

Tabell 12.6. Max effekt och antal turbiner 
med spänningsreglering. Ledning 2b. 

  Pmärk Pmax Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 86 43 
N90 2,5 72,5 29 
E-82 2 86 43 
W90 2,5 85 34 

WWD-3 3 84 28 
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ledningens impedans. Hur mycket effekt som kan överföras beror till största delen på de 
kabelsträckor som finns på ledningen. Då ledningens impedans sänks minskar de långsamma 
spänningsvariationerna som vindkraftgruppen ger upphov till, vilket kan medföra att en högre 
installerad effekt tillåts. En lägre ledningsimpedans ger också en högre kortslutningseffekt vid 
vindkraftgruppen. 
 
Den nya kabelsträckan på GL1 S1 får dimensionen 400 mm2 i kombination med ledningsförslag 1 och 
500 mm2 i kombination med ledningsförslag 2 beroende på övrig kabel i de ledningarna. Maximal 
överföringskapacitet blir 76 respektive 86 MVA. De nya ledningsförslagen kallas 1c respektive 2c, 
beroende på om de grundas på det ursprungliga ledningsförslaget 1 eller 2. 
 
Det går inte att hänga upp nya fasledare i de befintliga ledningsstolparna, så kallat linbyte. Enligt 
Gävle Energis sakkunniga håller inte stolparna för tyngre ledare med större ledararea än de 
nuvarande. 

12.4.2  Kostnader 
Ombyggnation av den befintliga 4,4 km långa luftledningen av typ feral 234 mm2 till feral 454 mm2 
beräknas kosta 3,7 miljoner kr. Ombyggnation av den befintliga luftledningssträckan är något 
billigare än nybyggnation. Exempelvis utgår ingen engångsersättning till berörda markägare och 
ingen skogsavverkning behöver göras. Till detta kommer kostnaden för att ersätta den befintliga 

 
 
Att förlägga kabel är dyrare än att bygga luftledning. Därför är kostnaden för kabelsträckan högre än 
för luftledningssträckan trots att de är 2,1 km respektive 4,4 km långa.  

12.4.3  Elkvalitetskrav 
Alla elkvalitetskrav uppfylls för alla turbinmodellerna då den största möjliga effekten installeras. Det 
gäller både ledningsförslag 1c och 2c.  
 
Jämfört med det nuvarande elnätet utan någon vindkraftgrupp tillför ledning 1c och 2c en kapacitiv 
laddningsström, Ic, på 48,1 A respektive 127,3 A. 

12.4.4  Antal turbiner och total effekt i vindkraftgruppen 
I tabell 12.7 och 12.8 ses maximal installerbar effekt, för ledning 1c respektive 2c, för de olika 
vindkraftmodellerna samt motsvarande antal turbiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabell 12.7. Max effekt och antal turbiner 
med ledning 1c. 

  Pmärk Pgrupp Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 76 38 
N90 2,5 75 30 
E-82 2 76 38 
W90 2,5 75 30 

WWD-3 3 75 25 

Tabell 12.8. Max effekt och antal 
turbiner med ledning 2c. 

  Pmärk Pgrupp Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 86 43 
N90 2,5 85 34 
E-82 2 86 43 
W90 2,5 85 34 

WWD-3 3 84 28 
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12.5 Ny luftledning och större ledararea på hela ledningssträckan 

12.5.1  Beskrivning 
För att ansluta upp till 98 MW vindkraft till F6 Hille måste även ledningarna från F6 till 
vindkraftgruppen dimensioneras om.  Då all kabel i de berörda ledningarna har arean 630 mm2 och 
luftledningen på GL1 S1 byggs om till feral 454 mm2 kan 98 MVA överföras. De nya ledningsförslagen 
kallas 1d respektive 2d, beroende på om de grundas på det ursprungliga ledningsförslaget 1 eller 2. 

12.5.2 Kostnader 
Ledning 1d ansluter vindkraftgruppen till F6 Hille, motsvarande ledningsförslag 1, med en 
kombination av 454 mm2 luftledning och 630 mm2 kabel. Ledning 1d beräknas kosta 19 miljoner kr 

av kabel- 2 
kabel på den 2,1 km långa sträckan beräknas kosta 5,1 miljoner kr. 
 
Ledning 2d ansluter vindkraftgruppen till F6 Hille, motsvarande ledningsförslag 2, med endast 14,1 
km 630 mm2 kabel. Ledning 2d beräknas kosta 28,9 miljoner kr att bygga. Även till detta alternativ 
måste kostnaden för ny kabel och luftledning på GL1 S1 läggas. 

12.5.3 Elkvalitetskrav 
Alla elkvalitetskrav uppfylls för alla turbinmodellerna då den största möjliga effekten, 98 MW, 
installeras. Det gäller både för ledning 1d och 2d.  
 
Jämfört med det nuvarande elnätet utan någon vindkraftgrupp tillför ledning 1d och 2d en kapacitiv 
laddningsström, Ic, på 61,4 A respektive 140,8 A. 

12.5.4  Antal turbiner och total effekt i vindkraftgruppen 
I tabell 12.9 ses maximal installerbar effekt för de olika vindkraftmodellerna samt motsvarande antal 
turbiner. 

 
 
  

Tabell 12.9. Max effekt och antal turbiner med ledning 1d eller 2d. 

  Pmärk Pgrupp Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 98 49 
N90 2,5 97,5 39 
E-82 2 98 49 
W90 2,5 97,5 39 

WWD-3 3 96 32 



62 
 

12.6 Anslutning av upp till 98 MW direkt till ÄT411 Gävle Norra 

12.6.1 Beskrivning 
De föreslagna ledningarna 3 och 4, med endast kabel respektive med en kombination av kabel och 
luftledning mellan vindkraftgruppen och mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra, kan dimensioneras 
för 98 MW effekt. Det görs genom att ledararean på kabelsträckorna höjs till 630 mm2. 
Ledningsförslagen kallas 3b respektive 4b beroende på vilket ursprungligt ledningsförslag de grundas 
på. 

12.6.2 Kostnad 
Att bygga ledning 3b, en 20,6 km lång 630 mm2 kabel mellan ÄT411 och vindkraftgruppen beräknas 
kosta 42,2 miljoner kr. Ledning 4b är en kombination av 16,7 km feral 454 mm2 luftledning och 2,1 
km 630 mm2 kabel mellan ÄT411 och vindkraftgruppen och beräknas kosta 21,8 miljoner kr att 
bygga.  

12.6.3 Elkvalitetskrav 
Alla elkvalitetskrav uppfylls för alla turbinmodellerna då den största möjliga effekten, 98 MW, ansluts 
med ledning 3b.  
 
Om ledning 4b används är det endast turbinen V-90 från Vestas som uppfyller alla uppsatta krav då 
98 MW installeras. Turbinen E-82 från Enercon kan dock användas om turbinernas kapacitet till 
spänningsreglering används.  
 
Övriga undersöka turbiner uppfyller inte de uppsatta kraven då 98 MW sammanlagd effekt 
installeras. För modellerna Fuhrländer W90 och WinWinD WWD-3 överskrider långtidsflickret, Plt, det 
uppsatta kravet. För modellen Nordex N90 är det kravet på de långsamma spänningsvariationerna 
som inte uppfylls. 
 
Jämfört med det nuvarande elnätet utan någon vindkraftgrupp tillför ledning 3b och 4b en kapacitiv 
laddningsström, Ic, på 197,8 A respektive 20,2 A. 

12.6.4  Antal turbiner och total effekt i vindkraftgruppen 
I tabell 12.10 ses maximal installerbar effekt och motsvarande antal turbiner för ledning 3b. I tabell 
12.11 ses motsvarande uppgifter för de olika turbinmodellerna för ledning 4b. Vindkraftgruppen 
storlek är vald så att alla uppsatta krav uppfylls utan behov av spänningsreglering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabell 12.10. Max effekt och antal 
turbiner med ledning 3b. 

  Pmärk Pgrupp Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 98 49 
N90 2,5 97,5 39 
E-82 2 98 49 
W90 2,5 97,5 39 

WWD-3 3 96 32 

Tabell 12.11. Max effekt och antal turbiner 
med ledning 4b. 

  Pmärk Pmax Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 98 49 
N90 2,5 90 36 
E-82 2 90 45 
W90 2,5 92,5 37 

WWD-3 3 81 27 
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12.7 Total anslutningskostnad för en utökad vindkraftgrupp 
Den totala kostnaden för att ansluta en större vindkraftgrupp än den ursprungliga till det befintliga 
elnätet beror på vilken ledning, station och nollpunktsreaktor som väljs. Även vindkraftgruppens 
totala installerade effekt spelar roll.  
 
Kostnaderna är beräknade med den minsta nollpunktsreaktorn (enligt kapitel 11.1.2) som klarar den 
tillförda Ic-strömmen. Delkostnad för ombyggnation av berörd station och nybyggnation av en 
fördelningsstation och de olika kabel- och luftledningssträckorna som ingår i ledningsförslagen är 

 
 
Anslutningskostnaden för de olika ledningsalternativen ses i tabell 12.12. I tabellen redovisas också 
anslutningskostnaden per installerad MW om den största möjliga effekten med hänsyn till de 
termiska begränsningarna (Pmax) installeras. Tabellens rader är grupperade med det ursprungliga 
ledningsförslagen (1 till 4) överst och sedan mer avancerade varianter av förslaget, i ökande 
kostnadsordning, därunder. Kostnaderna är avrundade till hundratusentals kronor men anges i 
tusentals kronor, kkr. 
 
Tabell 12.12 bör tolkas tillsammans med det 
som nämns gällande elkvalitet för de olika 
ledningsförslagen i de ovanstående avsnitten. 
Det går inte att ansluta den maximala 
effekten, Pmax , av alla turbinmodeller med 
alla ledningarna. 
 
Hur många vindkraftverk som faktiskt kan 
installeras beror på många faktorer, inte 
minst på hur många som får plats i skogen vid 
Kvissjaberget och Hittsjön. 
 
Den sista kolumnen, kostnaden per 
installerad maxeffekt, redovisas för att visa 
att kostnaden per MW oftast blir lägre då 
vindkraftgruppen utökas. Den faktiska 
anslutningskostnaden, i kolumn tre, blir dock 
högre. 
 
 
 
  

Tabell 12.12. Total anslutningskostnad för en 
utökad vindkraftgrupp med olika ledningsförslag. 

  Pmax Kostnad Kostnad 

Ledning [MWmax] [kkr] [kkr/MWmax] 
1 58 38 300 660 

1* 66 42 700 647 
1b 76 47 000 619 
1c 76 50 700 667 
1d 98 53 900 550 
2 58 49 200 848 

2* 66 53 700 813 
2b 86 58 200 677 
2c 86 61 900 720 
2d 98 62 100 634 
3 86 65 300 759 

3b 98 67 700 787 
4 86 45 900 534 

4b 98 46 200 471 
*) Som originalförslaget men med flaskhalsen på 
GL1 S1 åtgärdad. 
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12.8 Driftkostnad vid utökad vindkraftgrupp  

12.8.1 Underhållskostnader för ledningar 
Underhållskostnaden för de ledningar, enligt förslagen ovan, som kan användas för att ansluta den 
utökade vindkraftgruppen beräknas vara densamma som för de ursprungliga ledningsförslagen 
(förslag 1 till 4), se kapitel 11.2. Underhållskostnaden som används i beräkningarna i den här 
rapporten är densamma oavsett vilken dimension ledarna har. 

12.8.2 Underhållskostnader för stationer 

kapitel 11.1.1. Underhållskostnaden för stationen anges i kapitel 11.2.2.  
 
Eventuellt behövs fler ledningsfack på 20 kV sidan av fördelningsstationen då vindkraftgruppen 
utökas, vilket skulle medföra en något högre driftkostnad. För att ansluta 98 MW vindkraft krävs 
minst 6 st. 20 kV ledningsfack, om ägarna vill ha egna fack. Med 6 st. ledningsfack på 20 kV sidan ökar 
det sammanlagda nuvärdet (med 6 % ränta under 40 år) av underhållskostnaden för stationen med 
drygt 10 % från cirka 650 000 kr till cirka 720 000 kr. Om antalet 20 kV ledningsfack ökas till 8 st. ökar 
nuvärdet av underhållet med drygt 20 % till cirka 790 000 kr. 
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13 Känslighetsanalys 
I det här kapitlet presenteras en känslighetsanalys som gjorts i syfte att identifiera parametrar som 
har stor påverkan på resultaten i rapporten. Den ursprungliga vindkraftgruppen har undersökts. Den 
har så många turbiner som den anslutande ledningens kapacitet tillåter, dock max 23 st. Anslutning 
av turbinerna med ledningarna 1,2,3 och 4 har undersökts. Gränsvärden för påverkan på elkvalitet är 
enligt k  
 
De parametrar som undersökts är: Spänningen i anslutningspunkten, flickerkoefficienterna, 
övertonshalten, reaktansen i luftledningarna, resistansen i samtliga ledningar samt de dominerande 
kostnaderna.  

13.1 Spänningen i anslutningspunkten 
Om spänningen i anslutningspunkten är lägre än den nominella spänningen (77 kV) påverkas flera 
aspekter av elkvaliteten. En lägre spänning ger bland annat en högre flickeremission. Strömstyrkan 
blir högre vilket gör att den maximala effekten som kan överföras i kablarna sjunker. Spänningen 
(och/eller strömmen) måste därför övervakas så att en eller flera turbiner kan stoppas om det 
uppstår en risk för överbelastning. Vid en lägre spänning fås också en större relativ spänningsändring 
vid maximal produktion i vindkraftgruppen.  

13.1.1 98 % spänning 
Då spänningen i anslutningspunkten minskat med 2 % till 75,5 kV kan som mest 58 MVA överföras 
med ledning 1 och 2 respektive 85 MVA i ledning 3 och 4.  
 
Inga av de uppsatta gränsvärdena överskrids då spänningen sjunkit med 2 %. Det gäller alla de fyra 
ledningsalternativen. 

13.1.2 95 % spänning 
Med spänningen i anslutningspunkten sänkt med 5 % till 73,2 kV kan som mest 56 MVA överföras 
med ledning 1 och 2 respektive 82 MVA i ledning 3 och 4.  
 
Alla elkvalitetskrav uppfylls med ledning 1 och 2 om 
hänsyn tas till överföringskapaciteten genom att 
antalet turbiner reduceras till de värden som visas i 
tabell 13.1. Med en större vindkraftgrupp än i tabellen 
blir kabeln med 240 mm2 area på GL1 S1 överbelastad 
vid full produktion. Alla elkvalitetskrav uppfylls dock 
med hela den ursprungliga gruppen ansluten. 
 
Med ledning 3 överskrids inget gränsvärde då 23 
turbiner ansluts och spänningen sjunker 5 %. 
 
För att klara kravet för långtidsflicker, Plt, med ledning 4 kan som mest 22 st. WWD-3 turbiner 
anslutas. Med övriga turbinmodeller kan 23 st. anslutas utan att problem uppstår. 
 
  

Tabell 13.1. Max antal turbiner med 
ledning 1 eller 2 och 5 % lägre spänning. 

  Pmärk Pmax Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 46 23 
N90 2,5 55 22 
E-82 2 46 23 
W90 2,5 55 22 

WWD-3 3 54 18 
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13.1.3 90 % spänning 
Med spänningen sänkt med 10 % till 69,3 kV kan som mest 53 MVA överföras med ledning 1 och 2 
respektive 78 MVA i ledning 3 och 4.  
 
Alla elkvalitetskrav klaras med ledning 1 och 2 om 
hänsyn tas till överföringskapaciteten genom att 
antalet turbiner reduceras enligt tabell 13.2. Med 
en större vindkraftgrupp än i tabellen blir 
kabelsträckan på GL1 S1 överbelastad vid full 
produktion. Alla elkvalitetskrav uppfylls dock med 
hela den ursprungliga gruppen ansluten. 
 
Med ledning 3 överskrids inget gränsvärde då 23 
turbiner ansluts och spänningen sjunker 10 %. 
 
För att klara kravet för långtidsflicker, Plt, med ledning 4 kan som mest 18 st. WWD-3 turbiner 
anslutas. Med övriga turbinmodeller kan 23 st. anslutas utan att problem uppstår. 

13.2 Totala halten av övertoner 
Emissionen av strömövertoner, THDI

osäkerhet. För flera av turbinerna inkluderas inte alla övertoner enligt normen (dvs. n = 2 till 50) och 
det är oklart om filter används eller ej. Men även om THDI skulle vara 10 % högre än det beräknade 
skulle gränsvärdet (THDI  
  

Tabell 13.2. Max antal turbiner med 
ledning 1 eller 2 och 10 % lägre spänning. 

  Pmärk Pmax Antal 
Modell [MW] [MW] Turbiner 

V-90 2 46 23 
N90 2,5 52,5 21 
E-82 2 46 23 
W90 2,5 52,5 21 

WWD-3 3 51 17 
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13.3 Flickerkoefficienterna 
Det finns en inbyggd osäkerhet i de koefficienter som använts i analysen då de är framtagna för 
andra vindkraftgrupper än den som den här rapporten behandlar. Därför har betydelsen av 10 % 
större koefficienter undersökts. 
 
I ekvation (4.7) och ekvation (4.8) ses att flickeremissionen är linjärt beroende av koefficienterna kf 
och cf. Därför ger 10 % större koefficienter även 10 % större emission.  
 

ses att de flesta turbinmodeller har god marginal upp till flickergränsvärdena i 
kombination med alla de föreslagna ledningarna. 
 
För ledning 1,2 och 3 uppfylls flickerkraven för alla turbiner även med 10 % större flickeremission. 
Det gäller både för Pst och Plt. 
 
För ledning 4 uppfylls kraven för både Pst och Plt med 23 st. turbiner av alla undersökta modeller 
utom WWD-3 från WinWinD. Om endast 22 st. WWD-3 installeras uppfylls alla krav. 
Flickeremissionen från vindkraftgruppen med 23 turbiner ses i tabell 13.3. I tabell 13.4 ses 
emissionen från 22 st. WWD-3. 

Vid 28 % ökning av flickeremissionen överstiger 23 st. Fuhrländer FL2500/W90 kravet för Plt (vid 70° 
kortslutningsvinkel) med ledning 4. Övriga turbiners emission ligger även då under gränsvärdena för 
Pst och Plt med stor marginal i kombination med alla ledningsalternativ. 

13.4 Luftledningarnas reaktans 

beräknas exakt. Reaktansen påverkar kortslutningseffekt och spänningsvariationer. Luftledningar 
finns mellan mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra och vindkraftgruppen i ledningsförslag 1,2 och 4. 
Betydelsen av en ökning av luftledningarnas reaktans (induktans) har undersökts. 
 
Med 10 % högre reaktans uppfylls fortfarande alla elkvalitetskrav. Det gäller för alla 
turbinmodellerna och alla fyra ledningsförslagen. 
 
Även med 20 % högre reaktans i luftledningarna än i ursprungsberäkningarna uppfylls alla uppsatta 
krav. Vid 21 % ökning överskrids dock Plt kravet för 23 st. WinWinD WWD-3 i kombination med 
ledningsförslag 4. 
 

Tabell 13.3. Flickeremission från vindkraftgruppen med 23 turbiner anslutna med ledning 4. 
Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt 

Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° 
V-90 2 46 23 0,0084 0,0084 0,0485 0,0485 
N90 2,5 57,5 23 0,0263 0,0263 0,0577 0,0577 
E-82 2 46 23 0,0041 0,0031 0,0393 0,0323 
W90 2,5 57,5 23 0,0263 0,0263 0,0866 0,0577 

WWD-3 3 69 23 0,0316 0,0281 0,0900 0,1004 
 
Tabell 13.4. Flickeremission från 22 st. WWD-3 anslutna med ledning 4. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt 
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° 
WWD-3 3 66 22 0,0312 0,0277 0,0881 0,0982 
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13.5 Alla ledningars resistans 
Resistansen i alla ledningar, både kablar och luftledningar, är temperaturberoende. Kablarna har 
dimensionerats så att ledartemperaturen inte ska överstiga 90 °C (på någon del av sträckan) genom 
att maximal strömstyrka begränsats enligt [19]. Kablarnas resistanser som använts i olika beräkningar 
gäller dock för temperaturen 20 °C [19] . Det är inte känt för vilken temperatur luftledningarnas 
resistans är angiven. 
 
För aluminium är resistiviteten 30,0 % högre vid 90 °C än vid 20 °C [2]. En hel kabel kommer dock inte 
att vara lika varm på grund av varierande markförhållanden (fuktighet, kornstorlek, djup etc.) längs 
kabelsträckan vilket ger en osäkerhet i kabelns totala resistans.  Även temperaturen och därmed 
resistansen hos en luftledning beror på många faktorer (vind, luftfuktighet etc.).  

13.5.1 10 % högre resistans 
Då resistansen är 10 % högre än vid 20 °C är medeltemperaturen för hela ledningen 51°C [2]. Alla 
gränsvärden uppfylls för alla turbinmodeller i kombination med alla ledningsförslag. 

13.5.2 20 % högre resistans 
Då resistansen är 20 % högre än vid 20 °C är medeltemperaturen för hela ledningen 75 °C [2].  
 
Om ledning 1 används för att ansluta 19 st. WWD-3 överskrids kravet på långsamma 
spänningsändringar, om inte turbinernas spänningsreglering utnyttjas. Vid 19 % resistansökning 
klaras dock alla gränsvärden. 
 
Kommentar: 75 °C medeltemperatur borde vara osannolikt högt, särskilt då luftledningssträckor finns 
med. 

13.5.3 Ännu högre resistans 
Vid 22 % resistansökning kan inte 23 st. Nordex N90 anslutas med ledning 1 på grund av de 
långsamma spänningsändringarna. Gränsvärdet överskrids även med spänningsreglering. 22 % 
resistansökning motsvarar en medeltemperatur på 79 °C [2]. 
 
Om ledning 2 används för att ansluta 19 st. WWD-3 överskrids kravet på långsamma 
spänningsändringar vid 22 % resistansökning, om inte turbinernas spänningsreglering utnyttjas. 
 
Med ledning 4 uppfylls alla gränsvärden för alla turbiner även med 28 % höjd resistans. Med ledning 
3 uppfylls alla gränsvärden för alla turbiner även vid 30 % resistansökning, motsvarande en 
medeltemperatur i ledningen på 90 °C.  
 
För turbinerna Vestas V90,Enercon E82 och Fuhrländer W90/FL2500 uppfylls alla elkvalitetskrav för 
alla ledningsalternativen även om resistansen höjs med 30 %. 
  



69 
 

13.6 Delkostnader 
De kostnader som används i rapporten är generella (ungefärliga) kostnader tagna från olika källor. Till 
stor del har kostnader i [26] använts. I bland annat [27] ifrågasätts [26] och dess noggrannhet vid 
kostnadsberäkningar i regionnät. 
 
Vissa delkostnader är dominanta och påverkar slutpriset för en anläggning eller ledningssträcka mer 
än övriga delkostnader. En liten förändring i den dominanta delkostnaden kan därför få genomslag 
på den totala anläggningskostnaden. Nedan följer en redovisning av hur olika delkostnader påverkar 
slutpriset. 

13.6.1 Dyrare transformator 
Den 70/20 kV transformator som ingår i den nya fördelningsstationen vid vindkraftgruppen står för 
en stor del av stationens totalkostnad, 42,6 % för stationen som klarar 63 MW respektive 50,6 % för 
den större stationen som klarar 100 MVA. Om transformatorn blir 10 % dyrare ökar kostnaden för 63 
MVA stationen med 5 % till 18,5 miljoner kr. Vid motsvarande kostnadsökning ökar priset för den 
större stationen med 6 % till 23,0 miljoner kr.  

13.6.2 Dyrare nollpunktsreaktor 
I princip hela kostnaden för en ny nollpunktsreaktor är materielkostnaden för själva reaktorn. Om 
materielkostnaden stiger med 10 % stiger det totala priset för reaktoranläggningen (inkl. installation 
men utan tillägg för övriga och operativa kostnader) enligt följande: 
 
25 A till 250 A: Ökar med 9,94 % till cirka 1 900 000 kr. 
20 till 200 A: Ökar med 9,94 % till cirka 1 700 000 kr. 
10 till 50 A: Ökar med 9,86 % till cirka 740 000 kr. 

13.6.3 Dyrare kablar 
En stor del av kostnaden för en kabelsträcka är själva kabeln. Det finns flera olika typer av kablar som 
levereras från ett flertal stora tillverkare vilket skapar en osäkerhet i den slutliga kabelkostnaden. Vid 
nybyggnation av kabelsträckor i tätort med dimensionen 400 mm2 respektive 500 mm2 står materiel 
(till största delen själva kabeln) för 43,2 % respektive 46,9 % av den totala kostnaden [26]. 
Motsvarande kostnadsandelar för materiel vid nybyggnation av kablar i landsbygd är 59 % respektive 
62,6 % [26].  
 
Om kabelsträckornas materielkostnad ökar med 10 % ökar kostnaderna för ledningarna enligt: 
 
Ledning 1: Ökar med 3,4 % till cirka 18,0 miljoner kr. 
Ledning 2: Ökar med 5,6 % till cirka 28,8 miljoner kr. 
Ledning 3: Ökar med 5,6 % till cirka 42,0 miljoner kr. 
Ledning 4: Ökar med 1,1 % till cirka 21,8 miljoner kr. 

13.6.4 Dyrare luftledningar 
Vid byggnation av luftledningar är inte materielkostnaden särskilt dominant men slutpriset påverkas 
av många faktorer och är därför lite osäkert.  Nedan redovisas hur de olika ledningarnas totala 
kostnader ökar om hela delkostnaden (inkl. materiel, arbete etc.) för luftledningssträckorna ökar 
med 10 %. Ledningsalternativ 2 och 3 medför inga nya luftledningssträckor. 
 
Ledning 1: Ökar med 2,9 % till cirka 18,0 miljoner kr. 
Ledning 4: Ökar med 6,6 % till cirka 23,0 miljoner kr. 
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14 Slutsats 

14.1 Anslutningsmöjligheter och elektriska störningar 
Upp till 57,5 MW total installerad effekt av varje turbinmodell går att ansluta med vardera framtaget 
ledningsförslag utan att något av de uppsatta gränsvärdena för ökningen av de elektriska 
störningarna överskrids. Slutsatsen är att den planerade vindkraftgruppen går att ansluta till både F6 
Hille och ÄT 411 Gävle Norra utan att påverkan på Gävle Energis elnät blir otillåtet stor. 

14.2 Investeringsbehov i ledningar och stationer 
Investeringskostnaden beräknas bli densamma oavsett om 46 MW eller 57,5 MW ansluts.  
 
Kostnaden för de ledningar som delvis består av luftledningssträckor är lägre än för de rena 
kabelledningarna. Underhållskostnaden är betydligt högre för luftledningarna men nuvärdet av 40 
års underhåll blir ändå relativt litet. Felfrekvensen är kring ett par inträffade fel på 40 år för alla de 
framtagna ledningsförslagen. Luftledningar medför att en mindre och billigare nollpunktsreaktor kan 
användas. Slutsatsen blir att vindkraftgruppen bör anslutas med en luftledning för att hålla nere 
kostnaderna. 

14.3 Ökad driftkostnad i elnätet 
Nuvärdet av 40 års driftkostnad (med 6 % ränta) i form av ökat underhåll är relativt litet jämfört med 
investeringskostnaderna. Slutsatsen blir därför att det tillkommande underhållet för den nya 
ledningen och fördelningsstationen inte bör vara ett hinder för att ansluta vindkraftgruppen. 

14.4 Kostnader vid utökad vindkraftanläggning 
Vid en anslutning till F6 Hille finns ingen möjlighet att utöka vindkraftgruppen utan att göra 
ytterligare investeringar i form av nätförstärkningar. Om vindkraftgruppen ansluts till ÄT 411 Gävle 
Norra kan upp till 63 MW av alla turbinmodeller anslutas utan ytterligare investeringsbehov. 
 
Kostnaderna ökar stegvis beroende både på hur hög total installerad effekt som ska anslutas och 
vilken turbinmodell som används. Den totala anslutningskostnaden blir högre än för den ursprungliga 
vindkraftgruppen men kostnaden per MW kan bli lägre. De uppsatta gränsvärdena för elektriska 
störningar går att uppfylla även med upp till 98 MW vindkraft.  
 
Driftkostnaderna för de nya (och befintliga) ledningarna beräknas vara oförändrade jämfört med då 
den ursprungliga vindkraftgruppen ansluts. Eventuellt stiger underhållskostnaden för den nya 
fördelningsstationen lite beroende på antal uppsamlingskablar i vindkraftgruppens interna elnät. 
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15 Diskussion 

15.1 Gränsvärden och påverkan på elkvaliteten 

15.1.1 Gränserna 
De gränsvärden för spänningsändringar, flicker och övertoner som används för att avgöra hur stor 
påverkan på elnätet som vindkraftgruppen kan tillåtas ha är inte lagstadgade utan till stor del 
rekommendationer. Gränsvärdena gäller vindkraftgruppens påverkan, men de skador och problem 
som uppstår på grund av dålig elkvalitet beror på den totala påverkan från alla anslutna laster och 
producenter. Om mätningar av elkvaliteten i Gävle Energis elnät skulle visa att marginalen till de 
nivåer som är tolererbara är god är det mycket möjligt att påverkan från vindkraftgruppen kan tillåtas 
vara högre än vad som anges i den här rapporten.  

15.1.2 Resultatens giltighet 
De resultat i form av flickeremission etc. som analyserna resulterat i gäller på 70 kV samlingsskenan i 
fördelningsstationen. De närmaste konsumenterna är dock ansluta till F6 Hille eller ÄT 411 Gävle 
Norra. Även om ett gränsvärde överskrids, exempelvis emissionen av korttidsflicker Pst, är det inte 
säkert att flickerhalten hos de anslutna konsumenterna stiger lika mycket. I en punkt där 
kortslutningseffekten är högre än vid vindkraftgruppen kommer påverkan från vindkraftverken att 
vara dämpad. För att avgöra vindkraftgruppens påverkan på elkvaliteten hos de faktiska 
konsumenterna behövs mer avancerade simuleringar av elnätet än vad som har kunnat göras inom 
det här examensarbetet. 

15.1.3 Fler anslutningar till den nya fördelningsstationen 
Om framtida elkonsumenter ansluts med ytterligare en ny ledning till fördelningsstationen vid 
vindkraftgruppen är det viktigt att de ansluts på 70 kV sidan av stationen och inte på 20 kV sidan. 
Detta då flickeremissionen från vindkraftgruppen är omvänt proportionell mot kortslutningseffekten 
i anslutningspunkten. Kortslutningseffekten beror av spänningen i kvadrat och är därför betydligt 
lägre på 20 kV sidan än på 70 kV sidan. Om en ny ledning ansluts på samma 20 kV samlingsskena som 
kablarna från vindkraftgruppens interna elnät kommer konsumenterna därför att drabbas av 
kraftigare flicker än om anslutningen görs på 70 kV sidan. Observera att den påverkan på elkvaliteten 
som anges i rapporten endast gäller på 70 kV sidan av fördelningsstationen.  

15.2 Åtgärda flaskhalsen 
Kostnaden för att byta ut den korta 240 mm2 kabelbiten på GL1 S1 är väldigt liten i jämförelse med 
de övriga investeringar som krävs. Kabeln riskerar i nuvarande utförande att bli överbelastad om 
spänningen sjunker 5 % vid full produktion. Om kabelbiten byts ut klaras alla uppställda 
elkvalitetskrav även vid 5 % spänningsdipp och kabeln blir inte överhettad ens om spänningen 
sjunker 10 %. Vid anslutning till F6 Hille kan det därför vara en bra idé att åtgärda den identifierade 
flaskhalsen i Sätra. I avsnitt 15.6 nedan diskuteras kring optimering av överföringskapaciteten. 

15.3 Turbinernas datablad 
De datablad som erhållits från Rejlers, se bilaga 1 till 5, och från vilka turbinernas flickerkoefficienter 
mm. har tagits är framtagna för andra vindkraftprojekt än det som den här rapporten behandlar. 
Påverkan på elnätet kan variera mellan två turbiner av samma modell då det finns en viss möjlighet 
att optimera vindkraftverket för de aktuella omständigheterna. Tillverkarna anger därför inga 
generella värden på exempelvis övertonshalt och flickerkoefficienter utan lämnar offerter där 
aktuella tekniska data finns preciserat i det enskilda fallet. Sådana offerter bör självklart efterfrågas 
även i det här vindkraftprojektet så att beräkningar och dimensionering kan göras efter verkliga 
uppgifter. 
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15.4 Spänningsövertoner 
Ingen analys har kunnat göras av de spänningsövertoner som strömövertonerna ger upphov till. Hur 
kopplingen mellan ström- och spänningsövertoner ser ut beror på många faktorer, bland annat 
ledningens reaktans vid övertonernas frekvenser. En spänningsdipp ger större strömmar vid samma 
effekt vilket skapar kraftigare spänningsövertoner vid samma strömövertonsinnehåll (THDI). För att 
beräkna den förväntade halten av spänningsövertoner krävs andra typer av beräkningar än vad som 
har varit möjligt att göra inom det här examensarbetet. 

15.5 Re-powering 
Re-powering är ett uttryck som används inom bland annat vindkraft och som betyder att 
anläggningen byts ut i förtid på grund av att utvecklingen gjort nya anläggningar mycket bättre än de 
befintliga. Utvecklingstakten inom vindkraftbranschen är hög vilket gör det troligt att turbinerna i 
den aktuella vindkraftgruppen kan komma att bytas ut innan deras tekniska livslängd gått ut. Om 
vindkraftgruppens anslutning dimensioneras så att den precis klarar den planerade vindkraftgruppen 
kan den behöva byggas om, kanske redan inom 10 år, när nya större turbiner installeras. Det kan 
därför vara lämpligt att ha en viss marginal i ledningar och stationer redan från början så att Re-
powering blir så billigt som möjligt. I avsnitt 15.6 nedan diskuteras kring optimering av 
överföringskapaciteten. 

15.6 Optimering av överföringskapacitet 

15.6.1 Lägre överföringskapacitet än märkeffekten 
i 

vid vindhastigheter som ger den högsta uteffekten (märkeffekten). Byggkostnaden för ledningar ökar 
stegvis bland annat beroende på hur hög överföringskapacitet (ledararea) de har. Det kan därför vara 

 så dess produktion hålls under en viss 
effektgräns, jämfört med att bygga en ledning som klarar att överföra hela märkeffekten. 

15.6.2 Högre överföringskapacitet än märkeffekten 
Under punkt 15.5 ovan diskuteras så kallad re-powering av vindkraftgruppen, vilket skulle komma att 
innebära att den installerade märkeffekten blir högre än planerat redan efter kanske 10 år. Om den 
ledning som ansluter vindkraftgruppen behöver bytas ut då mer effekt installeras blir effekthöjningen 
dyr jämfört med om ledningen överdimensioneras redan från början. För att göra en eventuell 
framtida effekthöjning (re-powering) så lönsam som möjligt kan det därför vara fördelaktigt att redan 
initialt investera i en lite dyrare ledning med extra överföringskapacitet. 

15.7 Turbulens över skogsmark 
När det här examensarbetet genomförs finns ingen information om hur turbulent vinden på den 
aktuella platsen är. Turbulens ger upphov till flicker på elnätet och utsätter turbinerna för mekaniskt 
slitage. Normalt sett är vinden över skog relativt turbulent, jämfört med vind ute till havs, på grund 
av terrängens topologi. Turbinerna ger även själva upphov till turbulens när de utvinner energi ur 
vinden vilket gör att vindkraftgrupper i skogsmark kan behöva vara glesa för att turbulensnivån ska 
hållas låg. Om vindkraftgruppen byggs väldigt glest kan det påverka hur många 20 kV kablar som 
behöver anslutas till den nya fördelningsstationen och hur många vindkraftverk, det vill säga den 
totala effekten, som får plats i skogen vid Kvissjaberget och Hittsjön. 
 
15.8 Kostnaderna 

15.8.1 EBR:s kostnadskatalog 
De investerings- och underhållskostnader som anges i rapporten är till den allra största delen tagna 
ur EBR:s kostnadskatalog, referens [26]. Uppgifterna i katalogen är naturligtvis lite osäkra då de är 
framtagna genom studier av andra projekt. Det går inte att veta hur likt eller olikt det aktuella 
projektet är jämfört med de som ligger till grund för kostnadsuppgifterna. I bland annat [27] 
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konstateras att EBR:s katalog ger ganska felaktiga uppgifter, men att det saknas bättre alternativ. På 
alla kostnader som anges i rapporten har gjorts tillägg på 10 % för övrigt och 8 % för operativa 
omkostnader, men det är oklart huruvida de tilläggen räcker för att täcka den verkliga kostnaden. 

15.8.2 Fördelningsstationernas transformatorer 
Endast två användbara storlekar på transformatorer finns med i EBR:s katalog och de har använts för 
att konstruera två lämpliga fördelningsstationer. Transformatorerna står för runt halva stationernas 
investeringskostnad. En följd av att endast priser för två transformatorer funnits tillgängliga har blivit 
att fördelningsstationen för en vindkraftgrupp på 46 MW blir lika stor (dyr) som en för 57,5 MW. I 
verkligheten borde en transformator för 46 MVA vara och kosta lite mindre än den som används i 
rapporten. Det pris som anges för fördelningsstationen kan därför tänkas vara i överkant om 
vindkraftgruppens installerade effekt blir i den lägre delen av planeringsspannet (46 till 57,5 MW). 
Detsamma gäller för den utökade vindkraftgruppen, det är troligt att en mindre transformator än en 
för 100 MVA kan användas om exempelvis 66 MVA ska anslutas. 

15.8.3 Nya kabelsträckor 
Som framgår av känslighetsanalysen har kablarnas materielkostnad ett ganska stort genomslag på 
den totala kostnaden för en kabelsträcka. Kablar består till stor del av aluminium och kostnaden 
borde därför följa aluminiumpriset en del, som går upp och ner över tiden. Dessutom finns flera olika 
kabeltillverkare som kan lämna olika priser i sina offerter när en verklig kabel ska köpas. Författaren 
avstår från att uppskatta hur mycket den verkliga kostnaden kommer att över- eller understiga den 
som anges i rapporten. 
 
15.9 Dynamiska simuleringar 
Inom det här examensarbetet har inga dynamiska simuleringar gjorts av Gävle Energis elnät och 
vindkraftgruppen. Programvara finns där modeller av elnät kan byggas upp för att undersöka 
transienta förlopp samt spridning av flicker och övertoner etc. Om sådana simuleringar görs kan 
vindkraftgruppens transienta stabilitet och beteende vid störningar på elnätet undersökas, vilket 
hade varit intressant att ha med i den här rapporten. Med en mer detaljerad nätmodell hade kanske 
andra, möjligen högre, gränsvärden för elektriska störningar kunnat sättas upp. De ekvationer och 
analyser som anges i rapporten följer dock det som ses i andra rapporter om vindkraft och elnät, 
vilket talar för att beräkningsresultaten inte kommer att vara allt för långt från sanningen. 

15.10 Sammanfattning av de viktigaste diskussionspunkterna 
 Hur kraftiga elektriska störningar som kan tillåtas är inte helt enkelt att avgöra. Mätningar av 

den rådande elkvaliteten kan leda till att andra gränsvärden än de som används i den här 
rapporten ska tillämpas. 

 Om 57,5 MW vindkraft ansluts via ledning GL1 S1 överskrids den högsta tillåtna strömmen 
om spänningen sjunker 5 % vid full produktion. Kostnaden för att åtgärda ledningen är 
sannolikt låg. 

 Aktuella tekniska datablad bör inhämtas från turbintillverkarna när de verkliga ledningarna 
ska dimensioneras. 

 Hur kraftig turbulens kan förväntas på den aktuella platsen? En undersökning av 
turbulensnivån och dess påverkan på turbinerna och elnätet bör göras. 

 De kostnader som anges i rapporten är bara uppskattningar. Särskilt kostnaden för en ny 
fördelningsstation är osäker då transformatorkostnaden är väldigt dominant. 
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16 Förslag på vidare undersökningar 
Under arbetet med rapporten har flera frågeställningar dykt upp som inte hunnit utredas på grund av 
den begränsade arbetstiden eller som inte har varit relevant för den här rapporten. Några av dem 
kan nog användas för att utforma framtida examensarbeten. 
 
Elkvaliteten i Gävle Energis elnät  
Hur hög elkvalitet håller Gävle Energi i sitt elnät, från 70 kV och nedåt? Om mätningar genomfördes 
så att nivåerna av flicker, övertoner och spänningsändringar blev kända skulle lämpliga åtgärder för 
att höja elkvaliteten där den är dålig kunna utformas. Om utredningen visar att elkvaliteten har goda 
marginaler kan det användas i marknadsföringssyfte, eller leda till att nya driftsätt av elnätet kan 
prövas (hårdare belastning etc.). 
 
Vindkraftturbiner i skogsterräng 
Finns det turbinmodeller som är mer lämpade för att byggas i skogsterräng än andra? Som 
framkommit i den här rapporten finns vindkraftverk med antingen DFIG-generator eller FEO och de 
teknikerna skiljer sig åt och ger vindkraftverken olika egenskaper. Kanske är vissa turbiner känsligare 
för den högre turbulensen över skogen än andra. En utredning av vindkraftmodeller i skogsterräng 
vore intressant, eventuellt i kombination med mätning av den producerade effektens kvalitet. 
 
Uppföljning av vindkraftgruppen vid Kvissjaberget och Hittsjön  
Den här rapporten bygger helt på teoretiska beräkningar och antaganden. Om vindkraftprojektet 
genomförs vore det intressant om en utredning gjordes där elkvaliteten och ekonomin utvärderades. 
Förutom att vara till hjälp vid framtida anslutningar skulle en sådan utredning kunna användas för att 
verifiera eller förkasta de beräkningar som gjorts inom det här examensarbetet. Mätning av 
vindkraftgruppens produktion och den verkliga vinden skulle kunna användas för 
produktionsoptimering. 
 
Lämplig grid code för vindkraftgrupper på regionnät  
Något som saknats under arbetets gång är en sammanställning av lämpliga elnätsregler för 
vindkraftgrupper på regionnät. De som finns är huvudsakligen Svenska Kraftnäts regler för stamnätet 
samt regler framtagna för enstaka turbiner på låga spänningsnivåer. En genomgång av regler som 
tillämpas i andra projekt skulle kunna göras för att se om nätägarna tillämpar liknande regler eller ej. 

 
 
Analys med mer avancerad nätmodell  
Om en mer avancerad nätmodell byggdes upp skulle de sammanlagda effekterna för elnätet av flera 
producenter och konsumenter kunna undersökas. Om någon turbintillverkare ställer upp med 
modeller av vindkraftverkens generatorer och transformatorer skulle vindkraftgruppens transienta 
beteende vid kortslutningar med mera kunna undersökas. Resultaten skulle kunna användas för att 
avgöra hur mycket turbinerna förbättrar eller försämrar elnätets stabilitet vid störningar. 
 
Användning av MIUU-modellen för att hitta lämpliga platser vindkraft  
I takt med att fler och fler vindmätningar genomförs på platser där MIUU-modellen visar att 
vindresursen är god skulle en uppföljning kunna göras. Det vore intressant att se om modellen har en 
tendens att missa platser med bra vind, eller snarare tenderar att överskatta vindresursen. Kanske 
finns det andra modeller att jämföra med? Utredningen kanske skulle kunna identifiera generella 
tendenser i MIUU-modellens resultat som kan användas för att förbättra modellen. 
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18.9 Bilaga 9. Vindkraft och vindresurs. 

Innehållsförteckning 
18.9.1 MIUU-modellen ............................................................................................................... 1 

18.9.2 Vindresursen på den aktuella platsen enligt MIUU-modellen ........................................ 2 

18.9.3 Asynkrongenerator med rotorkaskad, DFIG .................................................................... 4 

18.9.4 Fulleffektsomriktare, FEO ................................................................................................ 6 

18.9.5 Tekniska uppgifter om de undersökta turbinerna .......................................................... 7 
 
18.9.1 MIUU-modellen 
Modellen är ett beräkningsverktyg framtaget vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala 
Universitet. 
beskrivs i referens [24]. MIUU-modellen används för att beräkna vindklimatet på lokal nivå inom 
stora områden, exempelvis har en kartering av hela Sverige genomförts. Det som nämns här om 
modellen är en sammanställning av delar av referens [24]. 
 
Behov av modeller för simulering 
Modeller för beräkning av vindklimatet behövs då mätstationer av praktiska skäl inte finns på 
tillräckligt många platser, inte minst ute till havs. Vindmätningar med radar och satelliter utförs men 
även med de mätningarna inräknade finns inte tillräckligt med data för att bestämma vindklimatet på 
många platser i ett stort område. De flesta vindmätningar som utförs med mätstationer görs 
dessutom på 10 meters höjd medan vindkraftverk har en navhöjd runt 100 meter. Med MIUU-
modellen kan vindklimatet för flera höjder i stora områden uppskattas. Modellen kan därför 
användas för att hitta platser där det kan vara lämpligt att placera vindkraftverk.  
 
Indata och utdata 
Indata till MIUU-modellen är terrängdata (topologi, typ av mark etc.), uppgifter om solinstrålning och 
månadsvisa medelvärden för temperaturen i mark och vatten. Några uppgifter om de rådande 
vindförhållandena behövs därför inte för att köra simuleringar med MIUU-modellen. För att validera 
simuleringsresultaten krävs dock att uppgifter från verkligheten finns tillgängliga för i varje fall något 
område.  
 
Vindhastigheternas sannolikhetsfördelning och motsvarande Weibull-parametrar för en plats kan fås 
som utdata från MIUU-modellen. Modellen kan även ge information om uppskattad turbulens. 
 
Koordinatsystem och upplösning 
Simuleringar med MIUU-modellen utförs med ett speciellt koordinatsystem som beror på markens 
topologi och typen av terräng. Höjden över markytan anges som höjden över en referensnivå 
(nollplansförskjutningen). Referensnivån för ett område i skogen är ungefär ¾ av vegetationshöjden. 
Med 20 meter hög skog blir referenshöjden 15 m över markytan. En simulering som görs för höjden 
72 meter är då giltig för den verkliga höjden 72 + 15 = 87 meter över markytan. 
 
I simuleringen av Sveriges vindförhållanden med MIUU-modellen användes en upplösning på 1 km. 
Med upplösning menas att den undersökta markytan representeras av ett antal punkter med 1 km 
inbördes avstånd. Varje punkt representerar ett genomsnitt av den närmaste kvadratkilometern 
terräng. Det betyder att variationer i terrängen av samma storlek som upplösningen eller mindre, 
exempelvis små kullar och berg, inte blir representerade på ett korrekt sätt. Huvuddragen i terrängen 
fångas dock upp. Valet av detaljnivå är en kompromiss mellan beräkningstid och detaljrikedom i 
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resultatet. Hänsyn tas även till landområdet närmast utanför det undersökta området men med lägre 
upplösning (längre mellan datapunkterna) desto längre utanför det intressanta området.  
 
Validering av MIUU-modellen 
En validering av simuleringsresultaten för Sveriges vindklimat har gjorts. MIUU-modellens resultat 
jämfördes med uppmätta vindförhållanden på 84 platser. På vissa av platserna gjordes jämförelser på 
flera höjder. Skillnaden i årsmedelvind mellan modellen och verkligheten för de aktuella plasterna 
var i 48 % av fallen under ±0,2 m/s. I 87 % av fallen skilde sig modellen och verkligheten med mindre 
än ±0,4 m/s. 5 % av fallen hade en skillnad som översteg ±0,6 m/s. Femton av de undersökta 
platserna har en lokal terräng som varierar för snabbt för att bli korrekt modellerad med 1 km 
upplösning. På de platserna skiljer sig modellen och verkligheten som mest och det är tydligt att 
högre upplösning behövs för att få korrekta resultat vid simulering av sådana förhållanden. 
 
Tolkning av modellens utdata  
När resultat från modellen ska användas för att uppskatta exempelvis potentialen för vindkraft på en 
lokal nivå måste det göras med viss försiktighet. MIUU-modellen anger inte sanningen för hur vinden 
uppträder, den ger bara en uppskattning. Simuleringsresultatet är beroende av upplösningen och de 
antaganden som görs vid simuleringen. Upplösning med 1 km noggrannhet kan vara för grovt vid 
planering av var vindkraftgrupper och enskilda turbiner ska placeras.  
 
18.9.2 Vindresursen på den aktuella platsen enligt MIUU-modellen 
 
På 72 och 103 meters höjd över nollplansförskjutningen.  
Från MIUU-modellen finns Weibullparametrar och relativ förekomst av olika vindriktningar i 12 
sektorer, alla 30° breda, på höjderna 72 och 103 meter över nollplansförskjutningen. 
Nollplansförskjutningen i det aktuella området uppskattas till 18 meter över marken. 
 
I tabell 18.9.1 och 18.9.2 anges weibullparametrarna och den relativa förekomsten för de 12 
vindriktningarna (sektorerna) på respektive höjd på den aktuella platsen. I tabellerna anges även 
parametrarna  

 

Tabell 18.9.1. Uppgifter om vindklimatet 72 m över nollplansförskjutningen. 

Riktning 

Relativ 
förekomst [%] 

Formfaktor 
k 

Skalfaktor 
c [m/s] 

Medel 100 1,88 7,43 
N 0° 9,8 1,87 7,33 

30° 4,0 1,59 5,47 

60° 3,6 1,51 6,50 
O  90° 2,9 1,78 6,44 

120° 2,9 1,78 4,90 

150° 2,9 1,79 4,75 
S 180° 3,8 1,93 5,46 

210° 11,5 2,20 8,31 

240° 18,1 2,21 8,19 
V 270° 11,3 1,91 7,77 

300° 11,3 2,05 7,22 
  330° 18,1 1,95 8,25 
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Figur 18.9.1. Till vänster: Sannolikhetstätheten för olika vindhastigheter 100 m över marken. 

 
På 100 meter över marken (82 meter över nollplansförskjutningen)  
Vinden på 82 meters höjd över nollplansförskjutningen har beräknats som en linjärkombination av 
vinden på de två kända höjderna, 72 och 103 meter. Till vänster I figur 18.9.1 ses weibullfördelningen 
för vindens sannolikhetstäthet 100 meter över marken för sammanlagringen av alla vindriktningar. 
Till höger i figur 18.9.1 ses det relativa bidraget till årsproduktionen av energi från de olika 
vindhastigheterna. Då båda graferna visar relativa värden är arean under dem 1. Uppgifter för 
vindkraftverket E-82 (2000 kW) från Enercon har använts för att uppskatta produktionen.  

Vindar kring 5 m/s är vanligast men vindhastigheter kring 10 m/s ger det största bidraget till 
produktionen. Medelvindhastigheten är 6,9 m/s och den viktade årsmedelvinden (RMC) är 8,78 m/s.   
  

Tabell 18.9.2. Uppgifter om vindklimatet 103 m över nollplansförskjutningen. 

Riktning 

Relativ 
förekomst [%] 

Formfaktor 
k 

Skalfaktor 
c [m/s] 

Medel 100 1,86 8,47 
N 0° 10,4 1,91 8,24 

30° 4,4 1,61 6,11 

60° 3,7 1,55 7,43 
O  90° 3,3 1,70 6,95 

120° 3,1 1,80 5,74 

150° 3,0 1,77 5,54 
S 180° 3,7 1,79 6,25 

210° 10,5 2,10 9,36 

240° 16,7 2,15 9,31 
V 270° 13,1 1,87 9,20 

300° 10,2 2,05 8,51 
  330° 18,2 1,96 9,34 
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18.9.3 Asynkrongenerator med rotorkaskad, DFIG 
I figur 18.9.2 ses en schematisk bild av ett vindkraftverk med DFIG. Den enhet i figur 18.9.2 som 

vanlig asynkrongenerator [5]. I figur 18.9.2 ses även ett nätfilter som används för att filtrera bort 
övertoner producerade av elektroniken i omriktaren. 

En vanlig asynkrongenerator har ingen elektrisk matning till rotorn från omgivningen. Rotorn är då 
bara en kortsluten strömslinga som befinner sig i ett yttre pålagt roterande magnetfält från statorn, 
som är magnetiserad av elnätets roterande växelström. Det enklaste exemplet är asynkronmotorn 
där rotorn initialt står still.  
 
Enligt Farradays lag (för en cylindrisk slinga med ett magnetiskt flöde längs längdaxeln) kommer en 
spänning att induceras i ledaren som befinner sig i det varierande magnetfältet [2]: 
 =        (18.9.1) 

 
B = magnetiskt fält. 

 

första, yttre, magnetfältet. Att det är motsatt kallas Lenz lag [2] och fenomenet ses även som 
minustecknet i Farradays lag. De båda påverkar varandra med attraherande kraft som får rotorn att 
börja rotera åt samma håll som det yttre pålagda magnetfältet från elnätet.  
 
När rotorn nått samma varvtal som statorns magnetfält ser magnetfältet ut att vara konstant i tiden 
(ur rotorns perspektiv). Då upphör den inducerade spänningen och ett jämviktsläge har uppnåtts. Om 
rotorn utsätts för en yttre kraft i samma riktning som dess rotation, som i fallet med en turbin i ett 
vindkraftverk, uppstår en kraft som vill bromsa rotorn. Genom den förs energi över till statorns 
magnetfält och kan ledas ut på elnätet. Desto större skillnad i rotorns och det yttre magnetfältets 
varvtal desto större moment utsätts rotorn för. Skillnaden i varvtal kallas eftersläpning (eng. slip).  
 
I en DFIG leds ström in i rotorn och inducerar där ett växlande magnetfält. Magnetfältets frekvens 
styrs med hjälp av frekvensen som strömmen som matas in har omriktats till. Genom detta kan 
rotorns magnetfält fås att rotera med en annan hastighet än själva rotorn. Sett utifrån roterar 
rotorns magnetfält med den omriktade strömmens frekvens plus rotorns mekaniska 

 

Figur 18.9.2. En schematisk bild av ett vindkraftverk utrustat med DFIG. [8]. 
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rotationshastighet. Även om rotorn rent mekaniskt roterar lite snabbare eller långsammare än 
statorns magnetfält medför DFIG-tekniken att magnetfälten i rotor och stator roterar synkront [5].  
 
Detta gör att turbinen kan ges ett variabelt varvtal så att energiutvinningen ur vinden optimeras 
samtidigt som en lagom stor effekt förs ut på elnätet. Vridmomentet på rotorn (generatorns effekt) 
beror i DFIG-system på fasskillnaden mellan rotorns och statorns magnetfält [5] och inte på 
skillnaden i rotationshastighet, som i vanliga asynkrongeneratorer enligt tidigare. Därför kan man 
säga att DFIG-generatorer genererar elektricitet genom samma princip som synkrona generatorer 
[5]. 
 
I [5] understryks att materialval, rotorlindningar, rotorns excitationssystem och magnetiskt läckflöde 
skiljer sig mellan en rotorkaskadmatad asynkrongenerator (DFIG) och en vanlig synkrongenerator. 
Därmed är även de elektriska egenskaperna och tidsdomänerna vid transienter annorlunda. I ett 
DFIG-system avgör inställningarna i styrsystemet till stor del hur generatorn beter sig vid en störning. 

-generatorn mycket från 
en vanlig asynkrongenerator [5]. Sammantaget konstateras i [5] att en DFIG varken beter sig som en 
synkron- eller en asynkron-generator.  
 
I vindkraftverk med DFIG kan rotorns magnetfält styras momentant och därmed kan generatorns 
uteffekt styras så att effektvariationer från exempelvis turbulens och tornskugga dämpas. 
Motsvarande dämpning av krafterna fås i de mekaniska delarna (växellåda, torn, drivaxel etc.) vilket 
minskar de mekaniska påfrestningarna på vindkraftverket.  
 
Stöd vid störningar på elnätet 

effekt under kortvariga spänningsdippar på elnätet [8]. Effektmotstånden används också för att 
skydda kraftelektroniken mot höga strömmar vid fel [8]. Under tiden som felet består kan generatorn 
eventuellt bidra med reaktiv effekt för att upprätthålla spänningen på nätet [8].  
 
Om spänningen sjunker på en eller flera faser i statorn på ett vindkraftverk utrustat med DFIG finns 
risk för stora strömmar i rotorn [5]. 
kortsluta rotorlindningarna för att skydda kraftelektroniken i omriktaren. Med kortsluten rotor blir 
generatorn mer lik en vanlig asynkronmaskin. Desto större varvtalsskillnaden är mellan rotorn och 
statorns magnetfält då rotorn kortsluts desto större mekaniska påfrestningar utsätts turbinen (och 
hela vindkraftverket) för. Om rotorn roterar långsammare än det synkrona varvtalet då rotorn 
kortsluts hamnar den i motordrift och kan komma att konsumera stora mängder reaktiv effekt vilket 
ytterligare sänker spänningen på nätet [5].  
 
Vindkraftverk skall enligt [13] vara utrustade med skydd mot att kunna gå i motordrift 
(bakeffektskydd med brytningstid max 5 sekunder) vilket gör att vindkraftverket kopplas bort från 
nätet. Då den anslutna produktionskraften minskar på elnätet kan den initiala spänningsdippen 
förvärras ytterligare. Denna egenskap gör att vindkraftverk med DFIG är sämre än vindkraftverk med 
fulleffektsomriktare på att stödja elnätet vid störningar. 
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Figur 18.9.3. En schematisk bild av ett vindkraftverk utrustat med FEO. [8]. 

18.9.4 Fulleffektsomriktare, FEO 
Då en fulleffektsomriktare, förkortning FEO, används omriktas hela vindkraftverkets elektriska effekt 
innan den matas ut på nätet. Detta tillåter att rotorn är kopplad till en synkrongenerator, som kan 
rotera med det för stunden optimala varvtalet. All växelström från synkrongeneratorn likriktas först 
för att sedan åter växelriktas med elnätets frekvens. Likriktning och växelriktning sker i olika fysiska 
apparater, men då dessa vanligen är monterade nära varandra benämns de gemensamt som 
omriktare [1]. Spannet med möjliga varvtal är bredare än då DFIG används, i princip kan rotorn rotera 
med vilket varvtal som helst [1]. I figur 18.9.3 ses en schematisk bild av ett vindkraftverk med FEO. 

Två typer av växelriktare förekommer i vindkraftverk, nätkommuterade och tvångskommuterade [1]. 
De två typerna av växelriktare producerar övertoner med olika amplitud och frekvens och kräver 
därför olika sorters filter då effekt matas ut på nätet.  
 
Nätkommuterade växelriktare är konstruerade med tyristorer som tänds vid valfri tidpunkt men där 
släckningen sker vid en nollgenomgång i nätströmmen. Den konstruktionen leder till att reaktiv effekt 
förbrukas och att övertoner av lägre ordningar (nära nätfrekvensen) bildas [1]. Därför är elektriska 
filter som dämpar övertoner viktiga i dessa system. De elektriska filter som används producerar en 
del reaktiv effekt som ökar effektfaktorn, den överstiger dock aldrig 0,9 induktiv [1]. De 
nätkommuterade växelriktarna har ett lägre inköpspris och ger lägre förluster än de 
tvångskommuterade [1].  
 
Tvångskommuterade växelriktare använder elektriska ventiler som både kan tändas och släckas vid 

[1]. Med en 
tvångskommuterad växelriktare kan effektfaktorn styras fritt. Vindkraftverket kan ställas in så att det 
konsumerar eller producerar reaktiv effekt inom vissa gränser. Det är därför enkelt att ge 
vindkraftverket ett nollutbyte av reaktiv effekt med elnätet, vilket Svenska Kraftnät kräver för att 
tillåta anslutning till stamnätet [4].  
 

-teknik (PWM). Med PWM-teknik elimineras de lägre ordningarnas övertoner och 
den första övertonen får en hög frekvens, kring ventilernas omkopplingsfrekvens [1].  Med den 
PWM-teknik som används i vindkraftverk idag fås en omkopplingsfrekvens mellan 2 och 10 kHz och 
de övertoner som genereras är multiplar av den omkopplingsfrekvens som används[5].  
 
Stöd vid störningar på elnätet 
Vindkrafttillverkaren Enercon [6] beskriver att med FEO-

alla produktionsnivåer av aktiv effekt (0-100 % av märkeffekten). Enercon uppger att den egenskapen 
gör kraftverket extra lämpat för att stabilisera ett svagt elnät och för att upprätthålla 
spänningsstabilitet vid störningar på nätet. Som tillval kan vindkraftverken fås att fungera som en 
STATCOM (Static Compensator) som hela tiden tillför eller bortför en förutbestämd mängd reaktiv 
effekt [6]. 
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18.9.5 Tekniska uppgifter om de undersökta turbinerna 
 
Enercon E-82, 2000 kW 
Driftdata   Generator 
Märkeffekt: 2000 kW  Typ  FEO  
Startvind 2 m/s  Poler  - 
Märkvind 13 m/s  Märkeffekt  2000 kW, 0 kVAr 
Stoppvind 28-34 m/s   Max P10 min  2000 kW, 0 kVAr 
 
Turbin   Växellåda 
Diameter 82 m  Typ Ej växellåda 
Svept area 5281 m2  Antal växlar - 
Varvtal 6 - 19,5 rpm 
Navhöjd 78 m - 138 m 
 
 
FuhrländerW-90, 2500 kW 
Driftdata   Generator 
Märkeffekt: 2500 kW  Typ  DFIG  
Startvind 3,5-4 m/s  Poler  - 
Märkvind 14,5, 13, 11,5 m/s Märkeffekt  2500 kW, -169 kVAr 
Stoppvind 25 m/s   Max P10 min  2500 kW, -162 kVAr 
 
Turbin   Växellåda 
Diameter 80, 90, 100 m Typ Planetväxel 
Svept area 5027, 6362, 7854 m2 Antal växlar 3 
Varvtal 11,7-20,4 / 10,4-18,1 / 9,4 - 17,1 rpm 
Navhöjd 65, 85, 100 m (upp till 160 m med fackverkstorn) 
 
Nordex N90, 2500 kW  
Driftdata   Generator 
Märkeffekt: 2500 kW  Typ  DFIG  
Startvind 3 m/s  Poler  - 
Märkvind 14 m/s  Märkeffekt  2500 kW, 0 kVAr 
Stoppvind 25 m/s   Max P10 min  2500 kW, 0 kVAr 
 
Turbin   Växellåda 
Diameter 90 m  Typ Planetväxel 
Svept area 6362 m2  Antal växlar 2 
Varvtal 9,6 -16,8 rpm 
Navhöjd 70, 75, 80, 100, 120 m 
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Vestas V-90, 2000 kW 
Driftdata   Generator 
Märkeffekt: 2000 kW  Typ  DFIG  
Startvind 4 m/s  Poler  4 st. 
Märkvind 12 m/s  Märkeffekt  2000 kW, 0 kVAr 
Stoppvind 25 m/s   Max P10 min  2073 kW, -57 kVAr 
 
Turbin   Växellåda 
Diameter 90 m  Typ Planetväxel 
Svept area 6362 m2  Antal växlar 3 
Varvtal 9,3 - 16,6 rpm 
Navhöjd 80, 95, 105, 125 m 
 
 
WinWinD WWD-3, 3000 kW 
Driftdata   Generator 
Märkeffekt: 3000 kW  Typ  FEO (Perm. Magn.) 
Startvind 4 m/s  Poler  - 
Märkvind  13, 12,5 m/s  Märkeffekt  3200 kW, 0 kVAr 
Stoppvind 25, 22 m/s   Max P10 min  3030 kW, 0 kVAr 
 
Turbin   Växellåda 
Diameter  90. 100 m  Typ Planetväxel 
Svept area -   Antal växlar - 
Varvtal 5 - 16, 5 - 15 rpm 
Navhöjd 80 m - 100 m 
 

 



Sida 1 av 10 
 

18.10 Bilaga 10. Elkvalitet 
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18.10.1 Mätning av flicker 
Beräkning av Pst i en punkt i elnätet görs genom mätning av det momentana flickervärdet. Metoden 
för att mäta momentant flicker och den algoritm som krävs för att beräkna ett Pst-värde är ganska 
komplicerad. En generell analytisk metod för att beräkna Pst är ej möjlig att finna [10]. I praktiken kan 
dock flicker mätas med en så kallad flickermätare [10]. Flickermätarens design och funktion finns 
enligt [10] utförligt specificerad i standard IEC1 868. I korthet kan dess funktion beskrivas med 
blockschemat i figur 18.10.1. 

Blockschemat i figur 18.10.1 består av fem delar men flickermätaren kan delas in i två huvudenheter. 
Den ena enheten simulerar ögats och hjärnans respons på de variationer i ljusintensitet som det 
uppmätta flickret skulle ha gett upphov till. Den andra enheten utför fortlöpande statistisk analys av 
data från enhet ett, och presenterar resultatet i form av ett Pst värde. I figur 18.10.1 är block 2 till 4 
enhet ett (simulering av öga och hjärna) och block 5 representerar enhet två. Block 1 skalar den 
uppmätta spänningen till ett referensvärde. I block två kvadreras spänningen för att simulera 
beteendet hos en glödlampa (effekten är proportionell mot spänningen i kvadrat). Block tre består av 
två filter varav det första tar bort eventuella off-set komponenter (DC-komponenter) och den dubbla 
nätfrekvensen (som uppkommer i block 2). Det andra filtret i block 3 simulerar frekvensberoendet 
mellan spänningsvariationen och det mänskliga synorganet.  Block 4 består av ett lågpassfilter med 
en tidskonstant på 300 ms och en kvadrerande multiplikator. Utsignalen efter block 4 representerar 
den momentana flickernivån. Block fem utför en statistisk analys som finns utförligt beskriven i [10]. 

                                                           
1 IEC = International Electrotechnical Commission 

 
Figur 18.10.1. Blockschema av flickermätaren. [10]. 
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18.10.2 Beräkning och sammanlagring av flicker 
För analys av flicker från källor med en lång eller varierande arbetscykel (exempelvis vindkraft) är det 
lämpligt att använda Plt-värdet [10]. Plt beräknas ur Pst-värden enligt: 
 =  ,3=13

         (18.10.1) 

Där Pst,k är N st på varandra följande Pst värden. Plt beräknas för N = 12, alltså för en period om 120 
minuter (2 h). 
 
Enligt [10] beräknas det sammanlagrade flickret från flera flickerkällor anslutna till samma punkt 
med: 
 =  , =2 =  ,2      (18.10.2)

    
Där Pst,i är flickeremissionen från källa nummer i och m är en koefficient som beror på den störande 
källans karaktäristik. Enligt [10] är m = 2 för stokastiska flickerkällor, däribland vindkraftverk. 
 
Enligt [13] gäller ekvation (18.10.2) även för sammanlagring av Plt från vindkraftverk under 
kontinuerlig drift. Vilket medför: =  , =2 =  ,2     (18.10.3) 

 
Under start av vindkraftverk beräknas det sammanlagrade flickret annorlunda. Enligt [13] får 
koefficienten m då värdet 3,2 och uttrycket för det sammanlagrade flickret blir: 
 =  ,3,23,2

        (18.10.4) 

Det sammanlagrade värdet på Pst som erhålls med ekvation (18.10.2), (18.10.3) och (18.10.4) är dock 
ett värsta tänkbara scenario [10]. Flickret i en punkt överskattas om ekvationerna ovan används. Det 
är dock inte känt med hur mycket flickret överskattas. Beräkningar och simuleringar på relevanta nät 

radialen approximeras till en och samma punkt [10].  

18.10.3 Flickerstegsfaktorn och flickerkoefficienten. 
Flickerstegsfaktorn, kf, och flickerkoefficienten, cf

a, vid vindkraftverket [11]. Därför anges kf och cf vid kortslutningsvinklarna 
0°,30°,50°,70° och 85°. För varje vinkel ska konstanterna också anges för årsmedelvindhastigheterna 
6,0, 7,5 8,5 och 10,0 m/s [11]. Vindhastigheten skall mätas i verkets navhöjd eller beräknas med en 
viss ansatt rayleighfördelning [11]. 
 
Hur cf och kf beror av kortslutningsvinkeln och årsmedelvinden varierar mellan olika kraftverk. Då 
medelvindhastigheten är konstant för en viss plats behöver konstanterna bara preciseras som 
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18.10.4 Beräkning med inkopplings- och spänningsändringsfaktorn 
I [13] används inkopplingsfaktorn ki k) för att beräkna erforderlig kortslutningseffekt vid inkoppling 
av ett ensamt vindkraftverk, för att undvika allt för stor spänningsändring, enligt: = ( )      (18.10.5) 

 är spänningsändringen, U är nominell spänning, Sref är referenseffekten (märkeffekt), Sk är 
nätets kortslutningseffekt och ki k) är vindkraftverkets inkopplingsfaktor. 
 
Det högsta tillåtna relativa spänningssteget är i många fall 2 % [15]. Erforderlig kortslutningseffekt 
kan då skrivas som [13]: 50 ki k Sref  [MVA]   (18.10.6) 
 
På samma sätt kan spänningsändringsfaktorn användas för att beräkna erforderlig 
kortslutningseffekt vid start: 50 ku k Sref   [MVA]   (18.10.7) 

18.10.5 Vågformsdistorsion Uppkomst av vågformsdistorsion 
Olinjära laster och produktionsenheter ger upphov till övertoner genom att förhållandet mellan 
ström och spänning inte är konstant under en period [22]. Exempelvis ger kraftelektronik i 
vindkraftverk upphov till övertoner. Elektroniken ger ett olinjärt förhållande mellan ström och 
spänning när en komponent byter tillstånd, det vill säga går från att vara ledande till att blockera 
ström eller tvärt om. 
 
Utrustning som innehåller kraftelektronik leder därför till att kurvformen hos strömmen avviker från 
sinusformen. Strömmen ger ett spänningsfall som motsvarar dess vågform. Därför leder övertoner i 
strömmen till övertoner i spänningen [22]. Storleken på spänningsfallet beror på nätets impedans, 
som beror på övertonens frekvens, och på strömmens amplitud (effekten). Förenklat kan man säga 
att hög kortslutningseffekt (låg impedans) ger lägre amplitud på spänningsövertonerna [22]. 
Resonemanget gäller även för mellantoner och andra störningar i strömmens vågform. 
 
I elnätet förekommer främst udda övertoner. Jämna övertoner uppkommer endast om den positiva 
och den negativa halvperioden av sinusvågen deformeras olika [22]. 
 Problem orsakade av övertoner 
Över- och mellantoner med hög amplitud kan påverka var spänningen har sin nollgenomgång. 
Mellantoner gör också att vågformen blir olika från period till period. Rena övertoner ger en brusig 
signal och påverkar amplituden, men ger samma störning i alla perioder. Apparater som är känsliga 
för variationer i nollgenomgången kan bli instabila om nollgenomgångens position varierar från 
period till period [15]. Exempelvis kan klockor skena om de använder nollgenomgången för att mäta 
tiden [22]. Elektronisk utrustning, exempelvis datorer, använder ofta nollgenomgången eller någon 
annan del av spänningens vågform för att arbeta synkroniserat med omgivningen [30]. Om viktig 
elektronik misstolkar olika punkter på vågformen kan det leda till fel i utrustning som används för 
styrning och kontroll av processer och maskiner. 
 
Kondensatorer som används för faskompensering kan bli överhettade och gå sönder på grund av 
övertoner[22][30]. Det beror på att en kondensators reaktans är lägre för höga frekvenser, 
exempelvis övertoner, än för grundtonen. Genom kondensatorn kommer det därför att gå stora 
strömmar med övertonens frekvens, vilket ger ökade dielektriska förluster i isoleringsmaterialet. De 
ökade förlusterna ger ökad uppvärmning vilket leder till förkortad livslängd för kondensatorn [30] .  
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 Beräkning av innehållet av över- och mellantoner 
Enligt [1] finns det i standard IEC 1000-4-7 angivet att över- och mellantoner ska beräknas med 
diskret fouriertransform med en fönstervidd på 10 linjeperioder. Då fås en gruppering av 
frekvensinnehållet i signalen med 5 Hz mellan grupperna. Varje sådan grupp representerar sedan en 
över eller mellanton enligt tidigare definition. Det kommer då att finnas 9 mellantoner mellan varje 
överton. Alla mellantoner mellan två övertoner kallas för en mellantonsgrupp och namnges 
beroende på vilka övertoner de gränsar till. Exempelvis kallas mellantonsgruppen mellan 5:e och 6:e 
övertonen för 5,5 [13]. 
 
Ett mått på den totala övertonshalten är THD. Enligt konvention brukar THD beräknas upp till den 
40:e övertonen (n = 40) [14]. Det bör noteras att mellantoner inte ingår i THD. THD för 
spänningsövertoner beräknas med:  =  212=2       (18.10.8) 

Där Ui är spänningen för övertoner av ordning i, U1 är spänningen för grundtonen. 
 
THD för strömövertoner beräknas på motsvarande sätt: =  212=2          (18.10.9) 

Där Ii är strömmen för övertoner av ordning i, I1 är märkströmmen för grundtonen. Istället för 
märkströmmen kan referensströmmen enligt ekvation (18.10.10) användas [7].  
 
Referensströmmen definieras som [7]: =  3   [A]    (18.10.10) 

Där Sab är abonnerad (skenbar) effekt och Un är nominell spänning. Hur kraftiga övertoner en källa får 
emittera till nätet beror på källans effekt. THD är därför ett relativt mått som beror på amplituden 
hos grundtonen. 
 Sammanlagting av övertoner, ett exempel 
I referens [30] ges ett exempel från verkligheten på hur övertoner sammanlagras. Mätningar har 
gjorts där 8 likadana laster, som är källor för övertoner, är sammankopplade i en punkt. Mätningar 
visar att lasterna vardera använder en ström med ett tydligt inslag av den 5:e övertonen (250 Hz). 
Grundtonens ström är 96 A och 5:e övertonens ström är 26 A (27 % av grundtonens amplitud) för 
varje ansluten last. I anslutningspunkten uppmäts en sammanlagrad signal från de 8 källorna med 
grundtonsamplitud 796 A och amplitud för 5:e övertonen på 214 A (27 % av grundtonen). Även om 
övertonsamplituden har ökat från 26 A till 214 A genom sammanlagringen så är det relativa 
övertonsinnehållet detsamma, 27 % för 5:e övertonen. 
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Tabell 18.10.1. Tillåten övertonshalt i spänningen på högspänningsnät [9]. 
Udda övertoner Jämna övertoner 

Ickemultiplar av 3 Multiplar av 3   

Ordning, n 
Relativ 

övertonshalt [%] Ordning, n 
Relativ 

övertonshalt [%] Ordning, n 
Relativ 

övertonshalt [%] 
5 till 7 2,0 3 2,0 2 till 4 1,0 

11 till 13 1,5 9 1,0 6 0,5 
17 till 19 1,0 15 0,3 8 0,2 
23 till 25 0,7 21 0,2 > 8 0,2 

> 25 0,2+0,5*25/n > 21 0,2     

18.10.6 Gränser för spänningsändringar av olika frekvens 
Gränsvärden för regelbundet återkommande spänningsändringar av olika frekvens, uttryckt som en 

ses i figur 18.10.2 [1][8]. Gränsvärdet 
är lägst vid 8.8 Hz då det mänskliga ögat och hjärnans förmåga att upptäcka variationer i 
ljusintensitet är som störst vid just den frekvensen [1]. 

 
 
18.10.7 Gränser för övertoner 
Under varje vecka ska 95% av alla 10-minutersvärden för den relativa övertonshalten för varje 
enskild överton på högspänningsnät ligga under värdena i tabell 18.10.1 [9]. Motsvarande gränser för 
lågspänningsnät ses i tabell 18.10.2 [14]. 

 
Figur 18.10.2. Tillåten spänningsändring vid olika frekvenser. [8]. 

Tabell 18.10.2. Tillåten övertonshalt i spänningen på lågspänningsnät [14]. 
Udda övertoner Jämna övertoner 

Ickemultiplar av 3 Multiplar av 3   

Ordning, n 
Relativ 

övertonshalt [%] Ordning, n 
Relativ 

övertonshalt [%] Ordning, n 
Relativ 

övertonshalt [%] 
5 6,0 3 5* 2 2,0 
7 5,0 9 1,5 4 1,0 

11 3,5 15 0,5 6 till 24 0,5 
13 3,0 21 0,5     
17 2,0       

19,23,25 1,5       
*) Beroende på nätets utformning kan värdet för tredjetonen vara avsevärt lägre. 
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Tabell 18.10.4. Dimensionerande resultat om ledningsalternativ 2 används. 

   Pmärk/Pgrupp  Erf. Sk [MVA] Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] 70° 85° 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2/46 201 201 0,0061 0,0061 0,0352 0,0352 1,14 1,13 
N90 2,5/57,5 240 240 0,0191 0,0191 0,0419 0,0419 1,61 1,64 
E-82 2/46 163 134 0,0030 0,0022 0,0285 0,0235 0,91 1,31 
W90 2,5/57,5 360 240 0,0191 0,0191 0,0629 0,0419 0,97 0,99 

WWD-3 3/57* 340 379 0,0216 0,0192 0,0594 0,0663 1,20 1,64 
*) Ledningsalternativ 2 kan bara överföra 58 MW. Därför kan endast 19 st. WWD-3 anslutas. 

18.10.8 Påverkan på elkvaliteten vid anslutning av 23 vindkraftverk 
Vindkraftverkens koefficienter som används vid beräkning av flickeremission finns specificerade för 

k. Beräkningar har gjorts för vinklarna 70° och 85° då den resulterande 
kortslutningsvinkeln för anslutningarna ligger inom det intervallet. 
 
Flicker och erforderlig kortslutningseffekt vid drift är beroende av vilken kopplingshändelse som 
avses. Exempelvis beter sig vindkraftverken delvis annorlunda vid start i startvind (runt 4 m/s) mot 
start i märkvind (runt 14 m/s).  
 
Beräkningsresultaten redovisas i tabell 18.10.3 till 18.10.6 nedan. Endast det mest begränsande 
(dimensionerande) resultatet i varje kategori redovisas i tabellerna. 
 
I tabellerna används följande beteckningar: 
Pmärk , Turbinmodellens märkeffekt. 
Pgrupp , Den totala installerade märkeffekten i vindkraftgruppen. 
Erf Sk , Erforderlig kortslutningseffekt för att klara uppsatta flickergränser. 
Flicker Pst , Flickeremission vid start (korttidsflicker). 
Flicker Plt , Flickeremission under drift (långtidsflicker). 

 Min, Relativ spänningsändring om vindkraftverkens reglerkapacitet används. 

 Max, Relativ spänningsändring om vindkraftverkens reglerkapacitet inte används. 

 Ledningsalternativ 1 

 Alla uppställda kriterier är uppfyllda för alla turbinmodeller. Ingen spänningsreglering med hjälp av 
vindkraftverken behövs. 
 Ledningsalternativ 2  

Alla uppställda kriterier är uppfyllda för alla turbinmodeller. Ingen spänningsreglering med hjälp av 
vindkraftverken behövs. 

Tabell 18.10.3. Dimensionerande resultat om ledningsalternativ 1 används. 

   Pmärk/Pgrupp  Erf. Sk [MVA] Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] 70° 85° 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2/46 201 201 0,0068 0,0068 0,0394 0,0394 1,13 1,13 
N90 2,5/57,5 240 240 0,0214 0,0214 0,0469 0,0469 1,64 1,66 
E-82 2/46 163 134 0,0033 0,0025 0,0319 0,0263 0,89 1,33 
W90 2,5/57,5 360 240 0,0214 0,0214 0,0704 0,0469 0,91 0,94 

WWD-3 3/57* 340 379 0,0242 0,0215 0,0665 0,0742 1,17 1,67 
*) Ledningsalternativ 1 kan bara överföra 58 MW. Därför kan endast 19 st. WWD-3 anslutas. 
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Tabell 18.10.5. Dimensionerande resultat om ledningsalternativ 3 används. 

   Pmärk/Pgrupp  Erf. Sk [MVA] Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] 70° 85° 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2/46 201 201 0,0054 0,0054 0,0308 0,0308 0,80 0,80 
N90 2,5/57,5 240 240 0,0167 0,0167 0,0367 0,0367 1,18 1,20 
E-82 2/46 163 134 0,0026 0,0020 0,0249 0,0205 0,61 0,96 
W90 2,5/57,5 360 240 0,0167 0,0167 0,0550 0,0367 0,61 0,64 

WWD-3 3/69 374 417 0,0201 0,0178 0,0572 0,0638 0,99 1,46 

Ledningsalternativ 3  

Alla uppställda kriterier är uppfyllda för alla turbinmodeller. Ingen spänningsreglering med hjälp av 
vindkraftverken behövs. Ledningsalternativ 3 har tillräcklig överföringskapacitet för att tillåta att 23 
st. WinWinD WWD-3 ansluts med en total effekt på 69 MW. 

 
 Ledningsalternativ 4  

Alla uppställda kriterier är uppfyllda för alla turbinmodeller. Ingen spänningsreglering med hjälp av 
vindkraftverken behövs. Ledningsalternativ 4 har tillräcklig överföringskapacitet för att tillåta att 23 
st. WinWinD WWD-3 ansluts med en total effekt på 69 MW. 
 
 
  

Tabell 18.10.6. Dimensionerande resultat om ledningsalternativ 4 används. 

   Pmärk/Pgrupp  Erf. Sk [MVA] Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] 70° 85° 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2/46 201 201 0,0077 0,0077 0,0441 0,0441 0,78 0,78 
N90 2,5/57,5 240 240 0,0239 0,0239 0,0525 0,0525 1,25 1,28 
E-82 2/46 163 134 0,0037 0,0028 0,0357 0,0294 0,52 1,03 
W90 2,5/57,5 360 240 0,0239 0,0239 0,0787 0,0525 0,44 0,47 

WWD-3 3/69 374 417 0,0287 0,0255 0,0819 0,0913 0,88 1,55 
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18.10.9 Elektriska filter 
Det finns flera typer av elektriska filter men generellt inkluderar de en parallell impedans och en 
serieimpedans [20]. I Figur 18.10.3 ses ett schematiskt exempel på ett elektriskt filter, ett så kallat 
serie-parallell-filter [20]. 

 
Ett idealt elektriskt filter resulterar i en liten reducering av grundfrekvensen men en stor reducering 
av alla övertoner. I filtret utnyttjas att det går att få resonans mellan kapacitanser och induktanser 
om de har ett särskilt förhållande sinsemellan. Resonansen används för att kraftigt begränsa 
övertonernas amplitud jämfört med grundtonen. Resonansvillkoret för kapacitans C1 i serie med 
induktans L1 är [20]: 
 12 = 112 =    [ ]     (18.10.11) 

 
ekvensen för grundtonen 

(50 Hz). 
 
Resonansvillkoret för kapacitans C2 parallellt med induktans L2 är [20]: 
 22 = 122 =     [ -1]       (18.10.12) 

 
 

 
För det aktuella filtret kommer övertonerna i utsignalen att vara dämpade jämfört med insignalen 
enligt följande skalfaktor [20]: 
 =  1 = 11 [ (1 )]2       (18.10.13) 

 
Där n är övertonens ordningstal. Från ekvation (18.10.13) fås att f(1) = 1, grundtonen dämpas inte 
alls. För höga värden på n går f(n) mot 1/n2.  
 
För vissa värden på n blir nämnaren i ekvation (18.10.13)  noll, vilket indikerar en resonansfrekvens. 
Nära resonansfrekvensen förstärks övertonerna. Därför bör resonansfrekvensen väljas så att den är 
lägre än den lägsta förekommande övertonen i insignalen [20]. Var resonansfrekvensen hamnar 

 
Figur 18.10.3. Schematisk bild av ett elektriskt filter. C1, L1 är seriekapacitans och serieinduktans. 
C2 , L2 är parallellkapacitans och parallellinduktans. V1 och V2 är in- respektive utspänning. [20]. 
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induktanserna i filtret. Om den lägsta övertonen är av en hög ordning kan filtret konstrueras med 
relativt små kapacitanser och induktanser, vilket medför ett billigare filter. Därför är det bra om 
kraftelektroniken i vindkraftverken har en hög omkopplingsfrekvens så att de övertoner de genererar 
är av höga ordningar [20]. 
 
I praktiken finns det även resistanser i filtret. Både ledningarna mellan filtrets komponenter (samt 
komponenterna själva) och elnätet som filtret är anslutet till är resistiva. Resistanserna ökar filtrets 
bandbredd så att resonansfrekvenserna inte blir lika tydliga. Resistanserna kan även medföra att 

rna inte hamnar precis där de borde enligt 
ekvation (18.10.11), (18.10.12) och (18.10.13) som bara tar hänsyn till induktanser och kapacitanser. 
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18.10.10 Static Var Compensator - SVC  
I [31] beskrivs funktionen hos en SVC från ABB. SVC-enheten består av kombinationer av 
tyristorstyrda kondensatorer och reaktorer. Vanligtvis kompletteras SVC-enheten med ett eller flera 
elektriska filter som reducerar de övertoner som den genererar.  
 
Genom att styra hur tyristorerna öppnas (dvs. när de leder ström) kan en noggrant avvägd mängd 
reaktiv effekt tillföras eller bortföras under varje halvperiod. En SVC kan därmed arbeta med en 
svarstid som begränsas nedåt av den dubbla nätfrekvensen, 100 Hz [31]. Genom att variera mängden 
till- eller bortförd reaktiv effekt kan en SVC motverka spänningsvariationer och därmed sänka 
flickernivån på elnätet. Vid en störning på elnätet försöker SVC-enheten upprätthålla spänningen i 
anslutningspunkten. 
 
En SVC arbetar endast med reaktiv effekt och kan därför bara reducera det flicker som härstammar 
från variationer i den reaktiva effekten [31]. Variationer i reaktiv effekt fås exempelvis då ett 
vindkraftverk magnetiseras under start. En SVC kan därför vara användbar om flickeremmissioner 
under start är ett problem. Hur kraftig reduktion av flickret som en SVC ger beror på hur hög den 
initiala flickernivån är. Med Pst = 3,9 initialt har reduktionsfaktorer på över 5 uppnåtts [31].  
 
Enligt ABB används SVC-enheter av storleksordningen 20-30 MVAr för reducering av flicker från 
vindkraftgrupper av den aktuella storleken, kring 50 MW installerad effekt. En SVC från ABB kostar 
runt 20 miljoner kronor och kostnaden varierar bara lite beroende på storleken hos SVC-enheten. 
 
18.10.11 Static Synchronous Compensator  STATCOM 
Referenserna [32] och [33] är båda rapporter från ABB som beskriver hur en STATCOM fungerar. I 
[32] anges att en STATCOM i princip är en speciell växelriktare kallad VSC (eng. Voltage Source 
Converter) ansluten till nätet i serie med en induktans. VSC-enheten genererar en fritt styrbar 
växelspänning och reaktiv effekt kan antingen genereras eller konsumeras i anslutningspunkten. 
Därmed kan spänningen styras på samma sätt som med en SVC . 
 
Funktionen hos en STATCOM kan sammanfattas som en snabbare variant av en SVC. VSC-
växelriktaren styrs med transistorer som möjliggör snabb styrning. En STATCOM kan arbeta med 
omkopplingsfrekvenser över 1 kHz. Den snabba styrningen av spänningsnivån medför att en 
STATCOM kan reducera både övertoner och flicker på samma gång [33]. 
 
En STATCOM kan, till skillnad från en SVC, kompensera flicker som beror på variationer i både den 
reaktiva och i den aktiva effekten. Variationer i aktiv effekt produceras av vindkraftverk till följd av 
bland annat turbulens och variationer i vindhastigheten.  
 
För att kompensera aktiv effekt måste STATCOM-enheten utrustas med ett energilager i form av 
batterier eller bränsleceller [33], men det ska enligt uppgift från ABB bli mycket dyrt och därför i 
praktiken ogenomförbart för vindkraftparker i den storlek som det här examensarbetet handlar om. 
 
Enligt ABB kostar en STATCOM ungefär dubbelt så mycket som en SVC i samma storlek (mätt i reaktiv 
kompenseringsförmåga). Det ger ett pris runt 40 miljoner kronor för en STATCOM till den aktuella 
vindkraftgruppen. Kostnaden för en STATCOM beror kraftigt på dess storlek och ökar stegvis då 
STATCOM-enheter från ABB byggs upp av moduler om 14 MVA vardera.  
 
Fördelarna med en STATCOM jämfört med en SVC är möjligheten till reduktion av flicker i både den 
reaktiva och i den aktiva effekten, reduktion av övertonshalten och ett bättre och snabbare stöd av 
elnätet i händelse av störningar.  
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18.11.1 Kraftkablars uppbyggnad 
Kraftkablar består inifrån och ut av en fåtrådig ledare, ett inre 
ledande skikt, ett isolerande skikt, ett yttre ledande skikt, en skärm 
och en mantel [36]. Ledarens uppgift är att leda strömmen. Det inre 
och det yttre ledande skiktet används för att jämna ut spänningen 
mellan ledare, isolering och skärm. Isoleringen är vanligen av PEX 
(tvärbunden polyeten) . Skärmen består av aluminium- eller 
koppartrådar anslutna till jord och har två huvuduppgifter. Dels 
skyddar skärmen personer som skadar kabeln, exempelvis vid 
grävarbeten. Dels minskar skärmen de elektriska störningarna så att 
kabeln uppfyller gällande EMC-krav. Ytterst består kabeln av en 
mantel för skydd mot mekaniska påfrestningar. Manteln består 
vanligen av PVC, eller PE (polyeten). Manteln kan vara armerad med 
plastbelagt aluminium för ökad hållfasthet.  
 
I figur 18.11.1 ses ett exempel på uppbyggnaden hos en 
högspänningskabel. I figuren är följande markerat: Fåtrådig 
aluminiumledare (1), Inre ledande skikt (2), Isolering (3), Yttre 
ledande skikt (4), Skärm av koppartrådar (5), Mantel (6). Kabeln på 
bilden tillverkas av General Cable. 
 
 
 
18.11.2 Kablar och kapacitans 
Kapacitans mellan en cirkulär ledare och jord (Can) respektive mellan två ledare (Cab) beräknas enligt 
[17] med ekvation (18.11.1) respektive (18.11.2) nedan: 
 = 2ln ( )   [F/m]        (18.11.1) 

Där k är permittiviteten, D är avståndet från ledare till jord och r är ledarens radie.  
 = ln ( )  [F/m]    (18.11.2) 

 

 
Figur 18.11.1. Exempel på 
hur en kabel är uppbyggd. 
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Figur 18.11.2. Exempel på Al59-ledare av enbart aluminium (t.v.) och feral-ledare med 
aluminiumtrådar utanpå en stålkärna (t.h.). 

I ekvation (18.11.2) är D avståndet mellan ledarna och r ledarnas radie. Ekvationen kräver att ledarna 
är cirkulära med samma radie, r. Observera att de kablar som kan användas för att ansluta 
vindkraftgruppen till elnätet har en skärm med jordpotential kring varje ledare. Därför uppstår ingen 
kapacitans mellan ledarna utan endast kapacitanser mellan respektive ledare och jord.  
 
Den reaktiva effektproduktionen kapacitansen (admittansen) ger upphov till visar sig som en reaktiv 
ström i kabeln. Admittansen beräknas per fas genom: 
 =    -1]     (18.11.3) 
 

l är ledarens kapacitans per 
längdenhet och l är ledarens längd.  
 
Den reaktiva laddningsströmmen per fas i en kabel beräknas genom [17]: 
 =    [A]    (18.11.4) 
 
Där Ufas är fasspänningen. Index c . laddningsström). 
 
Den motsvarande reaktiva effekten per fas är [17]: 
 =  [VAr]    (18.11.5) 
 
Det finns tre parallella ledare i en trefas kabelöverföring så den totala genererade reaktiva effekten 
är tre gånger så stor. Denna reaktiva effektproduktion leder till problem om den inte hanteras på rätt 
sätt. Därför används induktiva spolar för att kompensera för kabelns kapacitans. Se kapitel 6.4 

laddnings  
 
18.11.3 Luftledningars uppbyggnad 
I Figur 18.11.2 ses schematiska exempel på hur Al59- och feral-linor kan vara uppbyggda. 

Al59-ledare består endast av aluminiumtrådar. Då stål har högre resistans än aluminium får feral-
linor en högre resistans än Al59-linor med samma ledararea.  Jämförelsevis uppger tillverkaren 
Elnord följande data för en feral-ledare (av tillverkaren kallad FEAL) med ledararea 454 mm2: 

-ledare 

är bäst beror på vilka krav som ställs i det enskilda fallet. 
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Figur 18.11.3. Ledningsgatans zoner. [38]. 

18.11.4 Luftledningars induktans 
Faktorer som påverkar induktansen hos en luftledning är bland annat markens och luftens 
permeabilitet, hur ledningarna är monterade, ledarnas geometri, GMR-värdet för ledningen (eng. 
geometric mean radius) och avståndet till marken [17]. Med lämpliga antaganden kan dock ett 
ungefärligt värde för induktansen i en ledning beräknas.  
 
Induktansen i en fasledare hos en luftledning beräknas enligt [17]: 
 = 2 10 7 ln ( )     [H/m]    (18.11.6) 

 
Där Deq räknas ut genom de tre ledarnas inbördes avstånd enligt: 
 = 3

     [m]    (18.11.7) 
 
Dab är avståndet mellan ledare a och b. Exempelvis är avståndet 3m mellan ledarna i en av Gävle 
Energis 77 kV luftledningar vilket ger Deq = 3,78 m. För amerikanska standardledningar finns GMR-
värden tabellerade i [17]. 
 
18.11.5 Ledningsgator och underhåll av luftledningar 
I ledningsgatan ingår inte bara det område direkt under ledningen som är helt fritt från träd utan 
också en del av vegetationen bredvid ledningen. I figur 18.11.3 ses ledningsgatans olika zoner. 

De luftledningar som är aktuella för anslutning av vindkraftgruppen är trädsäkra, vilket betyder att 
ingen kvarstående vegetation under ledningen får under tiden fram till nästa röjning nå närmare 
någon fasledare än 1m [38]. Det avståndet ska klaras även om träd faller och hänsyn tas till 
ledningens nedhäng vid +50°C, eller lägre om så anges i lokala anvisningar [38]. I figur 18.11.4 ses hur 
trädens höjd och förväntade tillväxt avgör vilka träd som måste avverkas kring en trädsäker ledning. 

 
Figur 18.11.4. Trädens höjd och förväntade tillväxt avgör vilka träd som måste avverkas. [38]. 
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I den röjning som återkommer var åttonde år ingår både röjning av den trädfria skogsgatan och uttag 
av kantträd inom den cirka 40 m breda ledningsgatan. I skogsgatan finns även en så kallad patrullstig 
som används vid inspektion av ledningen. Från patrullstigen tas stora stenar bort och vegetation 
röjes på ett sådant sätt att det är lätt att gå på stigen. Vid behov kan även små broar eller spänger 
byggas.  
 
I EBR:s kostnadskatalog [26] finns kostnaderna för underhållsbesiktning, röjning av skogsgata, uttag 

 
 
 
18.11.6 Dielektriska förluster i kablar 
Isoleringen i kablar blir uppvärmd av de dielektriska förluster som laddningsströmmen orsakar [36]. 
Uppvärmningen leder till att ledarens arbetstemperatur blir högre än om hänsyn tas enbart till de 
resistiva förlusterna. I de belastningstabeller för dimensionerande ström som använts i det är 
examensarbetet (dvs.  [19]) inkluderas även de dielektriska förlusterna [36]. 
 
De sammanlagda dielektriska förlusterna för en av de tre faserna i ett kabelsystem beräknas enligt 
[36]: 

 = 2 tan = 13 2 tan    (18.11.8) 

 

Där Ufas är fasspänningen ( 3 ), Uh 

- -

3 [36].  
 
Laddningsströmmarna leder därför till ökad kabeltemperatur och ökade förluster i elnätet. Med 
ekvationerna (18.11.4), (18.11.5) och (18.11.3) kan de dielektriska förlusterna, i de tre faserna 
tillsammans, uttryckas genom den reaktiva effekt som laddningsströmmen tillför: 
 = 3 tan ( )     (18.11.9) 
 
 
Exempel 
Ett alternativ är att ansluta vindkraftgruppen med en kabel till mottagningsstation ÄT411. 

3 
beräknas generera 8,03/3 MVAr reaktiv effekt per fas. Med ekvation (18.11.9) -3 
blir de dielektriska förlusterna i kabeln: 
 = 8,03 106 0,2 10 3 = 1,6 103 W = 1,6 kW  
  
Samma ledning har resistansen R = 1,24 
strömmen I = 367 A i varje fas. De resistiva förlusterna blir: 
 = 2 = (367)2 1,24 = 167,4   
 
 Slutsats: De dielektriska förlusterna är mycket små jämfört med de resistiva förlusterna. 
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Figur 18.11.5. Schematisk bild av ett resonansjordat system med enfasig jordslutning.[34]. 

18.11.7 Resonansjordning 
Induktansen i jordningen fås genom att petersénspolar kopplas in på ett godtyckligt antal av 
elsystemet nollpunkter vilket resulterar i att det kapacitiva bidraget till felströmmen vid ett jordfel 
minskar [34].  I figur 18.11.5 ses en schematisk bild av ett enfasigt jordfel i ett impedansjordat 
system. I figuren är Ln petersénspolens induktans, Rn är jordningens resistans (nollpunktsresistansen), 
Ce är kablarnas kapacitiva koppling till jord, Rf är felets resistans mellan fasen och jord, Uph är 
fasspänning och Rs och Ls är resistans respektive induktans i en fas. 

Jordfelet medför att den felande fasens spänning hamnar på 
jordnivå. Samtidigt kommer spänningen att stiga med en 
faktor 3 i de övriga faserna vilket ökar den kapacitiva 
laddningsströmmen i faserna med samma faktor. Vinkeln 
mellan huvudspänningarna blir 60° (motsv. 3 rad.).  

 
Hur spänningarna förhåller sig till varandra ses i figur 
18.11.6. De tunnare strecken visar (den normala) situationen 
innan jordfelet inträffat. Innan felet inträffar är vinkeln som 

vanligt  120° (motsv. 
23  rad.) mellan alla fasernas spänningar. 

 
 Laddningsströmmarna summeras i den felande fasen (a) och 
bidrar därför till felströmmen. Storleken på kapacitansernas 
bidrag till felströmmen kan beräknas om de kapacitiva 
strömmarna i de friska faserna (b och c) antas enligt följande: 
 

 =  3Î sin ( ) =  3Î sin ( + 3)  + =  3Î sin + 3Î sin + 3 =  

 =  3Î (2 sin + +32 cos 32 =  

 = 2 3Î sin + 6 cos 6 = 2 3Î sin + 6 32 =   

 = 3Î sin + 6      (18.11.10) 

 
Här betecknar ib och ic momentanvärdet av laddningsströmmen i fas b respektive c. ÎC är 
laddnings  

 
Figur 18.11.6. Spänningarna före och 
efter jordfelet inträffat. 
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Den kapacitiva jordfelströmmen kommer enligt ekvation (18.11.10) att vara tre gånger större än den 
kapacitiva laddningsströmmen i varje fas. Det är denna sammanlagda ström som petersénspolen ska 
kompensera. 
 
Den resulterande reaktansen, X0, mellan fas och jord i ett resonansjordat system är 
parallellkopplingen av den totala kapacitansen för de tre faserna och induktansen i nollpunkten [34]: 
 

0 = + = 13 013 0+ = 1 2 3 0      (18.11.11) 

 
0 är kapacitansen per fas och Ln är induktansen i 

Petersénspolen. 
  
Om Petersénspolens reaktans är av samma storlek som den kapacitiva reaktansen i systemet blir den 
resulterande impedansen, Z0, väldigt stor vilket ger en liten ström i felstället [34]. Den resulterande 
impedansen består av reaktansen X0 parallellkopplad med nollpunktsresistansen Rn. 
Nollpunktsresistansen väljs stor så att den resistiva delen av felströmmen blir låg. 
 0 = 0+ 0         (18.11.12) 

 
Om felet har en inbyggd resistans inkluderas denna i nollpunktsresistansen, Rn. 
 
Strömmen som genereras i Petersénspolen är induktiv och har därför en fasvinkel helt motsatt den 
kapacitiva strömmen som genereras av elnätets kablar. Den resistiva delen i felströmmen bestäms av 
nollpunktsresistansen [34].  Felströmmen blir då: 
 = + = + 3 0     (18.11.13) 

 
Där IR, IC, IL, är de respektive strömmarna genom nollpunktsresistansen, kapacitansen och 
nollpunktsinduktansen, Uph  
 
Om Petersénspolen väljs så att stoleken på den induktiva strömmen, IL, precis motsvarar storleken på 
den kapacitiva strömmen, IC, blir den resulterande felströmmen som minst. Felströmmen, If, består 
då bara av en resistiv del, IR. Det betyder att: 
 1 = 3 0 0        (18.11.14) 

 

 då av en 20,5 km lång kabel som genererar 180,6 A kapacitiv 
laddningsström. I figur 18.11.7 (på nästa sida) ses den beräknade nollpunktsreaktansen som funktion 
av Petersénspolens induktans. 
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Figur 18.11.7. Reaktansen som funktion av Petersénspolens induktans. 
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Figur 18.11.8. Den resulterande nollpunktsimpedansen som funktion av spolens induktans. 
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Figur 18.11.9. Den resulterande felströmmen som funktion av spolens induktans. 
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I figur 18.11.7 ses en tydlig resonanstopp vid induktansen 784 mH. Resonansen kallas för att nätet är 
avstämt.  
 
Om en nollpunktsresistans finns, eller om felet (anslutningen) mellan fas och jord är resistivt, breddas 
resonanstoppen. Den maximala nollpunktsimpedansen bestäms av resistansens storlek. 
 
I figur 18.11.8 ses nollpunktsimpedansen som funktion av spolens induktans då en 
nollpunkts är ansluten. I figur 18.11.9 ses den tillhörande felströmmen vid ett 
stumt jordfel (utan egen resistans). Både impedansen och strömmen är angivna som absolutvärden. 

I figur 18.11.9 ses att den lägsta felströmmen fås då elnätet är avstämt (vid 784 mH). 
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18.12.1  Komponenter i fördelningsstationen vid vindkraftgruppen 
För varje ledning som ansluter till fördelningsstationen behöver ett ledningsfack byggas. 
Ledningsfacket är den plats där en ledning ansluter till ställverkets samlingsskena. Samlingsskenan 
binder samman flera ledningar och kan även vara ansluten till transformatorer för vidare 
transmission eller distribution vid en annan spänningsnivå.  
 
Varje ledningsfack består av ett flertal komponenter: 
 
Stativ och fundament 
Alla komponenter i ledningsfacket behöver placeras på stativ som är isolerade från marken. Stativen 
monteras ovanpå apparatfundament som gör att de står stabilt på marken. 
 
Ström- och spänningstransformatorer 
En strömtransformator och en spänningstransformator behövs för mätning av ström och spänning, 
och därigenom överförd effekt i ledningen. Strömtransformatorn ger en utsignal i form av en ström 
på ett par ampere som är mycket noggrant proportionell mot strömmen i ledningen, som kan uppgå 
till hundratals ampere. Spänningstransformatorn ger på motsvarande sätt en utsignal på en låg 
spänningsnivå som är direkt proportionell mot spänningen i 77 kV ledaren.  Mätutrustning i 
ställverkets kontrollrum ansluts till transformatorernas utsignaler. 
 
Brytare 
En brytare används för att bryta strömmen om något fel inträffar. Brytarna är kopplade till en 
driftcentral och kan fjärrmanövreras. 
 
Frånskiljare 
Flera stycken frånskiljare behöver monteras i ledningsfacket. Frånskiljarna används för att fysiskt 
separera olika delar av elnätet från varandra efter att en brytare brutit strömmen. Frånskiljarna 
omöjliggör återinkoppling så länge de är öppna och är därför viktiga för att skydda personal vid 
arbete på urkopplade nätdelar. 
 
Ventilavledare 
En ventilavledare för att jorda ledningen om spänningsnivån blir för hög. Exempelvis medför 
åsknedslag i en luftledning att spänningen blir för hög.  
 
I nätstationen finns en 20/77 kV transformator som höjer spänningen och gör det möjligt att koppla 
samman 77 kV nätet med det lokala uppsamlingsnätet. Mellan samlingsskenorna och transformatorn 
finns transformatorfack som är den fysiska kopplingen mellan transformatorn och ledningarna på 
respektive spänningsnivå. I transformatorfacket finns skyddsreläer och mätutrustning anslutna till 
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ställverkets kontrollrum. På både 77 kV och 20 kV sidan räcker det med ett transformatorfack för att 
överföra hela effekten från de 23 vindkraftverken. 
 
Spänningen på transformatorns nedsida behöver övervakas. Särskilt då vindkraftverken står stilla, i 

 
ansluta en spänningstransformator för mätning av spänningen på 20 kV nivå behövs ett särskilt 
mätfack. Mätfacket byggs bredvid 20 kV ledningsfacken. 
 
I ställverkets kontrollrum finns utrustning för mätning av ström och spänning i ledningsfacken samt 
för kommunikation och fjärrstyrning av brytare från driftcentralen. Kontrollutrustningen placeras i ett 
kontrollrum i ett hus på ställverksområdet. 

18.12.2 Nya strömtransformatorer 
 
Anslutning till F6 Hille 
Vid anslutning av vindkraftgruppen till ett nytt ledningsfack i F6 Hille kommer en av de befintliga 
strömtransformatorerna på ledning GL1 S1 (från F6 Hille till ÄT411 Gävle Norra) att överbelastas vid 
full produktion. Det finns två strömtransformatorer på ledningen, en i vardera stationen 
(ledningsänden). Strömtransformatorn i ÄT411 Gävle Norra kan ställas om till 800 A maximal ström. 
Strömtransformatorn i F6 Hille måste bytas ut.  
 
För att klara full produktion från vindkraftgruppen även i driftfallet då reservledningen GL1 S2 
används måste en strömtransformator i F6 Hille och en i F8 Fredriksskans bytas ut. 
Strömtransformatorn på ledning GL2 S1 i F8 Fredriksskans är omställbar till 800 A. Även i ÄT411 är 
strömtransformatorn på ledning GL2 S1 omställbar till 800 A. 
 
Strömtransformatorerna på ledningarna som för elkraften vidare från ÄT411 till regionnätet klarar 
600 A (motsvarande 80 MVA) vilket är mer än vindkraftgruppen kan producera. I ÄT411 finns även 
betydande konsumtion ansluten som minskar effekten som behöver föras vidare till regionnätet. 
  
Totalt måste tre strömtransformatorer bytas ut, två i F6 Hille och en i F8 Fredriksskans. 
 
Anslutning till ÄT411 Gävle Norra  
Om vindkraftgruppen ansluts via ett nytt ledningsfack till mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra 
behöver inga av de befintliga strömtransformatorerna bytas ut. De begränsande 
strömtransformatorerna blir de som sitter på de två parallella ledningarna från ÄT411 till regionnätet 
och de klarar en ström på 600 A (motsvarande 80 MVA) vardera. Båda transformatorerna kan ställas 
om till 1200 A maximal strömstyrka (160 MVA). 
 

18.12.3 Blixtnedslag i en luftledning. 
Vid blixtnedslag i ledningen utanför ändsträckan, dvs. där ledningen har trästolpar med isolerade 
isolatorfästen och reglar, begränsas överspänningen genom överslag till jord längs stolpbenen. Då 
överspänningen når fram till ändsträckan, som har jordade isolatorfästen, begränsas överspänningen 
till några hundra kV genom överslag hos isolatorerna [28]. Vid ett blixtnedslag inom ändsträckan fås 
samma reduktion av överspänningen genom överslag till jord. Exakt hur hög den begränsade 
spänningen blir beror på jordningsförhållandena på platsen. Ytterligare reduktion av spänningen fås 
med hjälp av ventilavledaren. I [19] anger kabeltillverkaren Ericsson Cables att kablar för 
märkspänningarna 72 och 84 kV klarar ett stötspänningsprov på 325 kV respektive 380 kV. Så länge 
den kortvariga överspänningen från blixtnedslaget hålls under de nivåerna ska inga skador uppstå på 
kabeln. 
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Tabell 18.12.3. Ledning GL1 S1. 

   Längd Resistans Reaktans Admittans IC 3Ø 

GL1 S1 [km]   -1] [A] 

AXLJ-LT 240 mm2 0,1 0,01 0,01 5,5 0,7 

AXKJ 300 mm2 2,0 0,20 0,25 104,7 14,0 

Feral 234 mm2 4,4 0,61 1,70 0 0 

Totalt 6,5 0,83 1,96 110,2 14,7 
 

18.12.4 Ledningarnas egenskaper 
I det här stycket redovisas elektriska egenskaper för de olika ledningarna och deras ingående 
luftledningar och kablar. I Tabell 18.12.1 och 18.12.2 ses sammanställningar av elektriska egenskaper 
per längdenhet för kablar respektive luftledningar1. Kabeluppgifter enligt [19]. Luftledningarnas 
resistans är enligt uppgift från företaget ELNORD. Luftledningarnas induktans är beräknad enligt 
bilaga 11  

 
De totala egenskaperna för hela ledningssträckorna, baserade på uppgifter per längdenhet i 
tabellerna ovan, visas i tabell 18.12.3 till 18.12.9 i de följande avsnitten. Ledningarnas induktans ger 
upphov till en reaktans och kapacitansen ger upphov till en admittans. Admittansen ger en kapacitiv 
jordström, IC, som måste kompenseras för. 
 
Befintlig ledning GL1 S1 
Ledningen går mellan mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra och fördelningsstation F6 Hille. 
Ledningen ingår som en del av ledningsförslag 1 och 2. 

 
  

                                                           
1 Luftledningarnas induktans enligt beräkningar för amerikanska Feral-linor, se kapitel 6.2. 
 

Tabell 18.12.1. Kablarnas egenskaper. 
  Resistans Induktans  Kapacitans  Max ström  

Typ av kabel   [mH/km]  [A], 90 °C 

AXLJ-LT 240 mm2 0,125 0,41 0,15 440 

AXKJ 300 mm2 0,100 0,40 0,17 497 

AXKJ 400 mm2 0,0778 0,38 0,19 569 

AXKJ 500 mm2 0,0605 0,36 0,21 650 

Tabell 18.12.2. Luftledningarnas egenskaper. 
  Resistans Induktans  

Typ av luftledning   [mH/km] 

Feral 234 mm2 0,14 1,23 

Feral 454 mm2 0,0716 1,15 
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Tabell 18.12.4. Ledning GL1 S2. 

   Längd Resistans Reaktans Admittans IC 3Ø 

GL1 S2 [km]    -1] [A] 

AXKJ 300 mm2 1,4 0,14 0,18 74,9 10,0 

Feral 234 mm2 3,5 0,48 1,34 0 0 

Totalt 4,9 0,6 1,5 74,9 10,0 

Befintlig ledning GL1 S2 
Ledningen går mellan fördelningsstation F8 Fredriksskans och fördelningsstation F6 Hille. Ledningen 
utgör en del av en alternativ ledningsväg mellan ÄT 411 Gävle Norra och F6 Hille. Ledningen används 
inte i normal drift av nätet. 

 
 
Befintlig ledning GL2 S1 
Ledningen går mellan mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra och fördelningsstation F8 
Fredriksskans. Ledningen utgör en del av en alternativ ledningsväg mellan ÄT 411 Gävle Norra och F6 
Hille. Ledningen används inte i normal drift av nätet. 

 
Ny kabel och luftledning mellan F6 Hille och vindkraftgruppen.  
Ledningen går mellan fördelningsstation F6 Hille och den planerade fördelningsstationen vid 
vindkraftgruppen. Ledningen ingår i ledningsförslag 1. 

 
  

Tabell 18.12.6. Ledning bestående av både kabel och luftledning mellan F6 Hille och 
vindkraftgruppen. 

Kabel+Luftledning  Längd Resistans Reaktans Admittans IC 3Ø 

F6 till VK-grp. [km]   -1] [A] 
AXKJ 400 mm2 5,81 0,45 0,69 347,0 46,3 
Feral 454 mm2 5,95 0,43 2,15 0 0 

Totalt 11,8 0,9 2,8 347,0 46,3 

Tabell 18.12.5. Ledning GL2 S1. 

  Längd Resistans Reaktans Admittans IC 3Ø 

GL2 S1 [km]   -1] [A] 

AXKJ 300 mm2 5,9 0,59 0,74 314,8 42,0 
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Tabell 18.12.9. Ledning bestående av både kabel och luftledning mellan ÄT411 Gävle Norra och 
vindkraftgruppen. 

Kabel+Luftledning Längd Resistans Reaktans Admittans IC 3Ø 

ÄT411 till VK-grp. [km]   -1] [A] 
AXKJ 500 mm2 2,1 0,13 0,24 138,1 18,4 
Feral 454 mm2 16,7 1,20 6,03 0 0 

Totalt 18,8 1,3 6,3 138,1 18,4 

Endast ny kabel mellan F6 Hille och vindkraftgruppen.  
Ledningen går mellan fördelningsstation F6 Hille och den planerade fördelningsstationen vid 
vindkraftgruppen. Ledningen ingår i ledningsförslag 2. 

 
 
Endast ny kabel mellan ÄT411 Gävle Norra och vindkraftgruppen.  
Ledningen går mellan mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra och den planerade fördelningsstationen 
vid vindkraftgruppen. Den första kabelsträckan, på rad ett i tabellen, går från ÄT411 till F6 Hille. Den 
andra kabelsträckan, på rad två i tabellen, går från F6 Hille till vindkraftgruppen. Den senare sträckan 
är identisk med kabelsträckan i ledningsförslag 2. Ledningen är inte tänkt att anslutas till 
fördelningsstation F6 Hille och behöver inte heller ha en skarv i närheten av fördelningsstationen. 
Ledningen ingår i ledningsförslag 3. 

 
 
Ny kabel och luftledning mellan ÄT411 och vindkraftgruppen.  
Ledningen går mellan mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra och den planerade fördelningsstationen 
vid vindkraftgruppen. Ledningen ingår i ledningsförslag 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 18.12.7. Ledning bestående endast kabel mellan F6 Hille och vindkraftgruppen. 

 Endast kabel Längd Resistans Reaktans Admittans IC 3Ø 

F6 till VK-grp. [km]   -1] [A] 
AXKJ 500 mm2 14,1 0,85 1,59 927,3 123,7 

Tabell 18.12.8. Ledning bestående av endast kabel mellan ÄT411 Gävle Norra och vindkraftgruppen. 

Endast kabel Längd Resistans Reaktans Admittans IC 3Ø 

ÄT411 till VK-grp. [km]   -1] [A] 
AXKJ 500 mm2 6,5 0,39 0,73 426,8 56,9 
AXKJ 500 mm2 14,1 0,85 1,59 927,3 123,7 

Totalt 20,5 1,2 2,3 1 354,2 180,6 
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Tabell 18.13.1. Kostnader för en ny mottagningsstation för upp till 63 MW vid Kvissjaberget. 

Objekt EBR-kod Antal Enhet 
á Pris 
[kkr] 

Varav 
Materiel [kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

70/20 kV transformator  G10 45 1 st. 7 477 7 104 7 477 
70 kV Transformatorfack stål  G10 33 1 st. 1 498 985 1 498 
70 kV Linjefack stål G10 31 1 st. 1 579 1 073 1 579 
20 kV Transformatorfack stål  G10 68 1 st. 336 249 336 
20 kV Linjefack stål  G10 67 4 st. 277 228 1 108 
Samlingsskena 16 10 1 st. 39 18 39 
Stationskontrollutrustning G10 77 1 st. 477 433 477 
Mätskåp G10 79 1 st. 77 38 77 
Mätfack G10 71 1 st. 183 151 183 
Hjälpkraft, Skåpmonterad G10 81 1 st. 138 105 138 

Byggnad mellan 40 m2 G10 73 1 st. 877 625 877 

Markarbete 800 m2 station G10 07 1 st. 992 391 992 
Operativ omkostnad 8 % 148 1 182 
Övrigt 10 % 160 1 596 

Totalt           17 600 

18.13 Bilaga 13. Kostnader för anslutning av vindkraftgruppen 
Här presenteras kostnaderna för olika ledningar och stationer som kan användas för att ansluta 
vindkraftgruppen. I kostnaderna inkluderas tillägg 10 % för övriga (oförutsedda) kostnader samt 8 % 
för operativa omkostnader i de fall tilläggen ej specificeras separat. Kostnaderna är tagna från [26] 

 
 
Totalsummorna i tabellerna är avrundade till hundratusentals kronor, på grund av osäkerheten i 
delkostnaderna, om inget annat anges. Kostnaderna anges i tusentals kronor, kkr. 
 

Innehållsförteckning 
18.13.1 Ny fördelningsstation för upp till 63 MW ........................................................................ 1 

18.13.2 Ny fördelningsstation för upp till 100 MW ...................................................................... 2 

18.13.3 Nollpunktsreaktor ............................................................................................................ 3 

18.13.4 Ombyggnation av fördelningsstation F6 Hille. ................................................................ 3 

18.13.5 Ombyggnation av mottagningsstation ÄT411 ................................................................. 3 

18.13.6 Ny kabel från F6 Hille till vindkraftgruppen..................................................................... 4 

18.13.7 Ny kabel och luftledning från F6 Hille till vindkraftgruppen ........................................... 4 

18.13.8 Ny kabel från ÄT411 till vindkraftgruppen ...................................................................... 5 

18.13.9 Ny kabel och luftledning från ÄT411 till vindkraftgruppen ............................................. 5 
 
18.13.1 Ny fördelningsstation för upp till 63 MW 
Den transformator av lämplig storlek som finns med i [26] klarar 63 MVA och kan i det här fallet 
användas för att överföra upp till 63 MW aktiv effekt. I tabell 18.13.1 ses kostnaderna för att uppföra 
en ny station för anslutning av vindkraftgruppens interna 20 kV elnät till 70 kV nätet.   

Stationen inkluderar en byggnad där bland annat mätutrustning och hjälpkraft kan placeras. 
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Det är sannolikt att Samkraft och wpd vill ha egna ledningsfack för sina vindkraftverk så att de inte 
drabbas om det andra företaget exempelvis kopplar bort sina vindkraftverk eller går i konkurs. I 
kostnaden för den nya stationen antas att bolagen vill ha sina anläggningar separerade och därför 
finns 4 st. 20 kV ledningsfack. 
 
 I tabell 18.13.2 ses hur många 20 kV kablar som behövs för att ansluta vindkraftverken till 
ställverket. Tredje kolumnen anger minsta antal kablar med hänsyn endast till att de inte ska bli 
överbelastade. Fjärde kolumnen anger minsta antal kablar om vindkraftbolagen inte vill dela kablar 
(eller ledningsfack) med varandra. Kabeldata är taget från [19]. I praktiken påverkar även hur 
turbinerna är placerade i förhållande till varandra hur många kablar det är optimalt att ha i 
uppsamlingsnätet. Någon hänsyn till det har inte kunnat tas då det i nuläget inte är bestämt hur 
vindkraftverken ska placeras. 

 
18.13.2 Ny fördelningsstation för upp till 100 MW 
I tabell 18.13.3 ses kostnaderna för att uppföra en station dimensionerad för upp till 100 MW. 
Bortsett från transformatorn är stationerna för 63 MW och 100 MW utformade likadant. Antal 20 kV 
kablar som behövs är samma oavsett om 46, 57,5 eller 69 MW vindkraft ansluts.  

Tabell 18.13.2. Minsta antal 20 kV kablar för 57,5 MW vindkraft. 

Area [mm2] 
Max I 

90° [A] # kablar 
# kablar 

vid 2*50%   
300 510 4 4 
400 600 3 4 
500 670 3 4 
630 745 3 4 
800 872 2 2 

Tabell 18.13.3. Kostnader för en ny fördelningsstation för upp till 100 MW vid Kvissjaberget. 

Objekt EBR-kod Antal Enhet 
á Pris 
[kkr] 

Varav 
Materiel [kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

70/20 kV transformator  G10 29 1 st. 
10 

990 10 464 10 990 
70 kV Transformatorfack stål  G10 33 1 st. 1498 985 1 498 
70 kV Linjefack stål G10 31 1 st. 1579 1 073 1 579 
20 kV Transformatorfack stål  G10 68 1 st. 336 249 336 
20 kV Linjefack stål  G10 67 4 st. 277 228 1 108 
Samlingsskena 16 10 1 st. 39 18 39 
Stationskontrollutrustning G10 77 1 st. 477 433 477 
Mätskåp G10 79 1 st. 76,6 38 77 
Mätfack G10 71 1 st. 183 151 183 
Hjälpkraft, Skåpmonterad G10 81 1 st. 138 105 138 

Byggnad mellan 40 m2 G10 73 1 st. 877 625 877 

Markarbete 800 m2 station G10 07 1 st. 992 391 992 
Operativ omkostnad 8 % 183 1 463 
Övrigt 10 % 198 1 976 

Totalt           21 700 
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Tabell 18.13.6. Kostnader vid anslutning till mottagningsstation ÄT411. 

Objekt EBR-kod Antal Enhet 
á Pris 
[kkr] 

Varav Materiel 
[kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

70 kV Ledningsfack stål G10 31 1 st. 1579 1073 1 579 
Samlingsskena 16 10  1 st. 39 18  39 

Operativ omkostnad 8 % 15 123 
Övrigt 10 % 17 166 

Totalt           1 800 

18.13.3 Nollpunktsreaktor 
Kostnaden för nollpunktsreaktorer i olika storlekas ser i tabell 18.13.4. Alla reaktorerna är 

. I kostnaderna inkluderas inte de 
operativa omkostnaderna. Inget tillägg för övriga (oförutsedda) kostnader har gjorts. Kostnaderna är 
avrundade till tiotusentals kronor. 

SWEAB tillhandahöll prisuppgifterna för materielen (själva reaktorn) och priserna har beräknats med 
valutakursen 1 EUR= 10.30 SEK. Till materielkostnaden har sedan lagts den kostnad för maskiner, 

- [26]. Den 
kostnaden antas vara densamma oavsett reaktorstorlek. Materielkostnaden är helt dominant. 
 
18.13.4 Ombyggnation av fördelningsstation F6 Hille. 
I tabell 18.13.5 ses kostnaderna för att bygga om F6 Hille vid anslutning av vindkraftgruppen dit. 
Kostnaderna är lika stora för de aktuella installerade effekterna. I den befintliga fördelningsstationen 
finns redan plats för att uppföra det nya ledningsfacket och dess kringutrustning. I EBR-koden för 
ledningsfacket ingår en samlingsskena. 

 
18.13.5 Ombyggnation av mottagningsstation ÄT411 
Vid anslutning till ÄT411 behöver stationen utrustas med ett nytt ledningsfack. Plats för att uppföra 
det nya ledningsfacket med kringutrustning finns redan. I tabell 18.13.6 ses kostnaderna, som är lika 
stora för de aktuella installerade effekterna. Det finns plats för ett ledningsfack till på den befintliga 
samlingsskenan i ÄT411. I EBR-koden för ledningsfacket ingår en samlingsskena som därför dras ifrån 
i kostnadstabellen. 

Tabell 18.13.4. Kostnader för automatiska nollpunktsreaktorer. 

Reaktorstorlek Enhet 
Materiel 

[kkr] 
 Tot Pris 

[kkr] 
25 - 250 A, 77 kV st 1 720 1 730 
20 - 200 A, 77 kV st 1 560 1 570 

10 - 50 A, 77 kV st 660 670 

Tabell 18.13.5. Kostnader vid anslutning till F6 Hille. 

Objekt 
EBR-
kod Antal Enhet 

á Pris 
[kkr] 

Varav 
Materiel [kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

70 kV Ledningsfack stål G10 31 1 st. 1579 1073 1 579 
70 kV Strömtransformator 16 31 3 st. 173 133 519 

Operativ omkostnad 8 % 21 168 
Övrigt 10 % 23 227 

Totalt           2 500 
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Tabell 18.13.8. Kostnad för kabel och luftledning från F6 Hille till vindkraftgruppen. 

Objekt EBR-kod Antal Enhet 
á Pris 
[kkr] 

Varav Materiel 
[kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

JK i tätort 400 mm2 G30 42 3,3 km 1 849 799,0 6 102 
JK i landsbygd 400 mm2 G30 72 2,5 km 1 309 773,0 3 273 

Luftledning 454 mm2 G50 13 5,95 km 714 337,0 4 248 
Ändsträcka, toppledare G50 22 2 st. 181 120,0 362 

Avledare 16 32 1 st. 41 37,4 41 
Patrullstig bygges 50 51 5,95 km 19,8 0 118 

Optokabel  156 52 5,8 km 8,5 8,5 49 
Optokabel, JK, utdragning 173 32 5,8 km 3,7 1,5 21 

Optokabel, JK, skarv  173 39 1 st. 10,1 4,0 10 
Optokabel, luftledning  124 15 5,95 km 76,5 50,7 455 

Optokabel luftledning skarv  124 22 1 st. 3,6 2,8 4 
Optokabel luftledning ände  124 21 2 st. 2,4 1,5 5 

Operativ omkostnad 8 % 147 1 175 
Övrigt 10 % 158,6 1 586 

Totalt           17 400 

18.13.6 Ny kabel från F6 Hille till vindkraftgruppen 
I tabell 18.13.7 ses kostnaderna för den nya elkabeln och den optiska ledningen. Vid förläggning av 
kabeln står själva kabeln (egentligen 3 st. kablar, en per fas) för ungefär halva kostnaden och 
kabelgraven för en fjärdedel.  

 
18.13.7 Ny kabel och luftledning från F6 Hille till vindkraftgruppen  
I tabell 18.13.8 ses kostnaderna för en ny ledning bestående av både kabel och luftledning från F6 
Hille till vindkraftgruppen. 

I ändarna på luftledningen behöver ändsträckor byggas. Ändsträckan vid övergång till kabeln är 
utrustad med en ventilavledare. Kostnaden för ventilavledaren på ändsträckan antas vara samma 
som för avledaren i ett ledningsfack som finns preciserad i KLG 2 nivå P2. I EBR-koden för luftledning 
saknas byggandet av en patrullstig. Därför finns patrullstig som en särskild kostnadspost.  
 

Tabell 18.13.7. Kostnader för ny 500 mm2 kabel från F6 till vindkraftgruppen. 

Objekt 
EBR-
kod Antal Enhet 

á Pris 
[kkr] 

Varav 
Materiel [kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

JK i tätort 500 mm2 G30 43 4,5 km 1 975 926 8 888 
JK i landsbygd 500 mm2 G30 73 9,6 km 1 435 899 13 776 

Optokabel 156 53 14,1 km 16 16 226 
Optokabel, JK, utdragning 173 32 14,1 km 4 0 52 

Optokabel, JK, skarv 173 39 3 st. 10 4 30 
Operativ omkostnad 8 % 230 1 838 

Övrigt 10 % 248 2 481 

Totalt           27 300 
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Tabell 18.13.9. Kostnader för en ny 500 mm2 kabel från ÄT411 till vindkraftgruppen. 

Objekt 
EBR-
kod Antal Enhet 

á Pris 
[kkr] 

Varav 
Materiel [kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

JK i tätort 500 mm2 G30 43 2 km 1 975 926 3 950 
JK i landsbygd 500 mm2 G30 73 4,5 km 1 435 899 6 458 

JK i tätort 500 mm2 G30 43 4,5 km 1 975 926 8 888 
JK i landsbygd 500 mm2 G30 73 9,6 km 1 435 899 13 776 

Optokabel  156 53 20,6 km 16 16 330 
Optokabel, JK, utdragning 173 32 20,6 km 4 0 76 

Optokabel, JK, skarv 173 39 5 st. 10 4 51 
Operativ omkostnad 8 % 335 2 682 

Övrigt 10 % 362 3 621 

Totalt           39 800 

18.13.8 Ny kabel från ÄT411 till vindkraftgruppen 
I tabell 18.13.9 ses kostnaderna för en ny kabel från mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra till 
vindkraftgruppen. De två översta kabelposterna är kabeln mellan ÄT 411 och F6. De två senare 
kabelposterna är kabeln från F6 till vindkraftgruppen. 

 
18.13.9 Ny kabel och luftledning från ÄT411 till vindkraftgruppen 
Kostnaderna för en ny ledning bestående av både kabel och luftledning från ÄT411 till 
vindkraftgruppen ses i tabell 18.13.10. 

 

Tabell 18.13.10. Kabel och luftledning från ÄT411 till vindkraftgruppen. 

Objekt 
EBR-
kod Antal Enhet 

á Pris 
[kkr] 

Varav 
Materiel [kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

JK i tätort 500 mm2 G30 43 2,1 km 1 975 926 4 148 
Luftledning 454 mm2 G50 13 16,7 km 714 337 11 924 

Ändsträcka, toppledare G50 22 2 st. 181 120 362 
Avledare 16 32 1 st. 41 37,4 41 

Patrullstig bygges 50 51 16,7 km 20 0 331 
Optokabel  156 52 2,1 km 9 8,5 18 

Optokabel, JK, utdragning 173 32 2,1 km 4 0 8 
Optokabel, JK, skarv  173 39 0 st. 10 4,0 0 

Optokabel, luftledning  124 15 16,7 km 77 50,7 1 278 
Optokabel luftledning skarv  124 22 4 st. 4 2,8 14 
Optokabel luftledning ände  124 21 2 st. 2 1,5 5 

Operativ omkostnad 8 % 181 1 450 
Övrigt 10 % 196 1 958 

Totalt           21 500 
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18.14 Bilaga 14. Kostnader och elkvalitet vid utökad vindkraftgrupp. 

Innehållsförteckning 
18.14.1 Ombyggnation av flaskhals på GL1 S1 ............................................................................. 2 

18.14.2 Ombyggnation av all kabel på GL1 S1 i Sätra. ................................................................. 3 

18.14.3 Ny kabel i Sätra samt ny luftledning ................................................................................ 4 

18.14.4 Ny ledning via F6 Hille för upp till 98 MW vindkraft. ...................................................... 6 

18.14.5 Ny ledning till ÄT411 för upp till 98 MW vindkraft. ........................................................ 7 

18.14.6 Sammanställning av ledningsförslagen ........................................................................... 9 

 
I den här bilagan presenteras kostnaderna för att bygga en ledning för anslutning av en 
vindkraftgrupp som är större än vad som beskrivs i de ursprungliga planerna (46 MW till 57,5 MW). I 
kostnaderna inkluderas tillägg 10 % för övriga (oförutsedda) kostnader samt 8 % för operativa 
omkostnader i de fall tilläggen ej specificeras separat. Kostnaderna är tagna från [26] utom de som 

 
 
Vindkraftgruppens påverkan på elkvaliteten redovisas i tabellform. Angivna värden för påverkan på 
elkvaliteten gäller på 70 kV samlingsskenan vid vindkraftgruppen. Värden som är markerade med 

respektive utan vindkraftverkens egen spänningsreglering. Flicker (Pst och Plt) anges vid 

storlek på vin  
 
Totalkostnaderna i tabellerna är avrundade till hundratusentals kronor, på grund av osäkerheten i 
delkostnaderna, om inget annat anges. Kostnaderna anges i tusentals kronor, kkr. 
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Tabell 18.14.1. Kostnader för att förlägga 120 m kabel i Sätra. 

Objekt EBR-kod Antal Enhet 
á Pris 
[kkr] 

Varav Materiel 
[kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

JK i tätort 400 mm2 G30 42 0,12 km 2 182 943 260 

JK i tätort 500 mm2 G30 43 0,12 km 2 331 1 093 280 

18.14.1 Ombyggnation av flaskhals på GL1 S1 
I tabell 18.14.1 ses kostnaderna för att ersätta den korta kabelsträckan med 240 mm2 ledararea på 
GL1 S1 i Sätra. Det totala priset är avrundat till tiotusentals kronor. Ersättning med en större 
ledararea ökar överföringskapaciteten till 66 MVA.  

Den resulterande påverkan på elkvaliteten på 70 kV samlingsskenan vid vindkraftgruppen, om 66 
MW vindkraft ansluts, ses i tabellerna nedan. Tabell 18.14.2 gäller ledningsförslag 1, en blandning av 
luftledning och kabel från F6 till vindkraftgruppen. Tabell 18.14.3 gäller ledningsförslag 2, endast 
kabel från F6 till vindkraftgruppen. Alla krav är uppfyllda för alla turbinmodeller i båda tabellerna. 

Tabell 18.14.2. Påverkan på elkvaliteten om 66 MW vindkraft ansluts med ledningsförslag 1 och 
flaskhalsen på GL1 S1 åtgärdas. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 66 33 0,0077 0,0077 0,0472 0,0472 1,62 1,62 
N90 2,5 65 26 0,0222 0,0222 0,0499 0,0499 1,85 1,88 
E-82 2 66 33 0,0037 0,0028 0,0382 0,0315 1,27 1,91 
W90 2,5 65 26 0,0222 0,0222 0,0748 0,0499 1,03 1,07 

WWD-3 3 66 22 0,0253 0,0225 0,0716 0,0798 1,36 1,93 
 
Tabell 18.14.3. Påverkan på elkvaliteten om 66 MW vindkraft ansluts med ledningsförslag 2 och 
flaskhalsen på GL1 S1 åtgärdas. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 66 33 0,0069 0,0069 0,0422 0,0422 1,63 1,63 
N90 2,5 65 26 0,0199 0,0199 0,0446 0,0446 1,82 1,85 
E-82 2 66 33 0,0033 0,0025 0,0341 0,0281 1,31 1,88 
W90 2,5 65 26 0,0199 0,0199 0,0668 0,0446 1,09 1,12 

WWD-3 3 66 22 0,0226 0,0201 0,0639 0,0713 1,39 1,90 
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Tabell 18.14.4. Kostnader för att byta ut all kabel på ledning GL1 S1. 

Objekt EBR-kod Antal Enhet 
á Pris 
[kkr] 

Varav Materiel 
[kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

JK i tätort 400 mm2 G30 42 2,08 km 2 182 943 4 500 

JK i tätort 500 mm2 G30 43 2,08 km 2 331 1 093 4 800 

JK i tätort 630 mm2 G30 44 2,08 km 2 457 1 205 5 100 

18.14.2 Ombyggnation av all kabel på GL1 S1 i Sätra. 
I tabell 18.14.4 ses kostnaderna för att ersätta all kabel på ledning GL1 S1. Ersättningen höjer 
överföringskapaciteten mellan F6 Hille och ÄT411. Hur mycket effekt som kan överföras beror också 
på övriga kablar och luftledningar i elnätet. 

Ledning 1b, 400 mm2 kabel.  
I tabell 18.14.5 ses den resulterande påverkan på elkvaliteten, med avseende på flicker och 
långsamma spänningsvariationer, om 76 MW vindkraft byggs och ansluts med ledningsalternativ 1b.  

Flera turbinmodeller klarar inte kraven på långsamma spänningsändringar utan att turbinernas 
reglerkapacitet används. Nordex N90 klarar inte kraven även om spänningsreglering används. 
 
Motsvarande påverkan på elkvaliteten om så hög effekt som möjligt av respektive turbinmodell 
installeras, så att kraven ändå uppfylls, ses i tabell 18.14.6. Vindkraftgruppens storlek är vald så att 
elkvalitetskraven uppfylls utan spänningsreglering från vindkraftverken. 

 
  

Tabell 18.14.5. Resulterande påverkan på elkvaliteten vid vindkraftgruppen om 76 MW 
vindkraft ansluts med ledningsförslag 1b. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 76 38 0,0080 0,0080 0,0506 0,0506 1,80 1,80 
N90 2,5 75 30 0,0232 0,0232 0,0535 0,0535 2,07 2,11 
E-82 2 76 38 0,0039 0,0029 0,0409 0,0337 1,40 2,14 
W90 2,5 75 30 0,0232 0,0232 0,0802 0,0535 1,13 1,17 

WWD-3 3 75 25 0,0263 0,0234 0,0762 0,0850 1,48 2,13 

Tabell 18.14.6. Resulterande påverkan på elkvaliteten vid vindkraftgruppen om så mycket 
vindkraft som möjligt ansluts med ledningsförslag 1b.  

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 76 38 0,0080 0,0080 0,0506 0,0506 1,80 1,80 
N90 2,5 70 28 0,0227 0,0227 0,0517 0,0517 1,93 1,97 
E-82 2 70 35 0,0038 0,0028 0,0393 0,0324 1,29 1,97 
W90 2,5 75 30 0,0232 0,0232 0,0802 0,0535 1,13 1,17 

WWD-3 3 69 23 0,0256 0,0228 0,0731 0,0815 1,36 1,96 
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Ledning 2b, 500 mm2 kabel 
I tabell 18.14.7 ses den resulterande påverkan på elkvaliteten, med avseende på flicker och 
långsamma spänningsvariationer, om 86 MW vindkraft byggs och ansluts med ledningsalternativ 2b . 

Flera turbinmodeller klarar inte kraven på långsamma spänningsändringar utan att turbinernas 
reglerkapacitet används. 
 
Motsvarande påverkan på elkvaliteten om så hög effekt som möjligt av respektive turbinmodell 
installeras, så att kraven ändå uppfylls, ses i tabell 18.14.8. Vindkraftgruppens storlek är vald så att 
elkvalitetskraven uppfylls utan spänningsreglering från vindkraftverken. 

 
18.14.3 Ny kabel i Sätra samt ny luftledning 
I tabell 18.14.9 ses kostnaderna för att bygga om den befintliga luftledningen (feral 234 mm2) på 
ledning GL1 S1 till en ny luftledning av typ feral 454 mm2. Ombyggnation av luftledning är något 
billigare än nybyggnation. De kostnadsposter som finns med i EBR-koden för nybyggnation av 
luftledning men som inte behövs vid ombyggnation har dragits ifrån i tabellen. Den nya 
luftledningssträckan höjer inte överföringskapaciteten men sänker ledningens impedans. Hur mycket 
effekt som kan överföras beror till största delen på de kabelsträckor som finns på ledningen. 
 

Tabell 18.14.7. Resulterande påverkan på elkvaliteten om 86 MW vindkraft ansluts med 
ledningsalternativ 2b. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 86 43 0,0074 0,0074 0,0480 0,0480 2,00 2,00 
N90 2,5 85 34 0,0215 0,0215 0,0508 0,0508 2,26 2,30 
E-82 2 86 43 0,0036 0,0027 0,0388 0,0320 1,59 2,33 
W90 2,5 85 34 0,0215 0,0215 0,0762 0,0508 1,31 1,35 

WWD-3 3 84 28 0,0243 0,0216 0,0719 0,0802 1,64 2,30 

Tabell 18.14.8. Resulterande påverkan på elkvaliteten om så mycket vindkraft som möjligt 
ansluts med ledningsförslag 2b. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 86 43 0,0074 0,0074 0,0480 0,0480 2,00 2,00 
N90 2,5 72,5 29 0,0205 0,0205 0,0469 0,0469 1,93 1,96 
E-82 2 72 36 0,0034 0,0026 0,0355 0,0293 1,33 1,95 
W90 2,5 85 34 0,0215 0,0215 0,0762 0,0508 1,31 1,35 

WWD-3 3 72 24 0,0232 0,0206 0,0665 0,0742 1,41 1,97 
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 Ledning 1c, 400 mm2 kabel  
I tabell 18.14.10 ses den resulterande påverkan på elkvaliteten, med avseende på flicker och 
långsamma spänningsvariationer, om 76 MW vindkraft ansluts med ledningsalternativ 1c.  
 

Alla elkvalitetskrav uppfylls för alla turbinmodellerna då den största möjliga effekten installeras. 
 Ledning 2c, 500 mm2 kabel 
Påverkan på elkvaliteten om 86 MW vindkraft ansluts till F6 Hille, via ledningsförslag 2c, ses i tabell 
18.14.11. 

Alla elkvalitetskrav uppfylls för alla turbinmodellerna då den största möjliga effekten installeras. 
 

Tabell 18.14.9. Kostnader för ombyggnation av luftledningen på GL1 S1. 

Objekt EBR-kod Antal Enhet 
á Pris 
[kkr] 

Varav Materiel 
[kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

Luftledning 454 mm2 G50 13 4,39 km 714 337 3 134 
Ändsträcka, toppledare G50 22 2 st. 181 120 362 

Avledare 16 32 1 st. 41 37,4 41 
Rasering parstolpe 72,5 KV 80 12 4,39 km 71,2 0 313 

Intrång skog  54 62 -4,39 km 56,3 0 -247 
Röjning nybyggnad 54 91 -4,39 km 40,3 0 -177 

Fördyrad avverkning 54 95 -17,6 ha 20,1 0 -353 
Operativ omkostnad 8 % 31 246 

Övrigt 10 % 33 332 

Totalt           3 700 

Tabell 18.14.10. Resulterande påverkan på elkvaliteten vid vindkraftgruppen om 76 MW 
vindkraft ansluts med ledningsförslag 1c. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 76 38 0,0079 0,0079 0,0498 0,0498 1,39 1,39 
N90 2,5 75 30 0,0229 0,0229 0,0527 0,0527 1,67 1,71 
E-82 2 76 38 0,0038 0,0029 0,0403 0,0332 1,01 1,74 
W90 2,5 75 30 0,0229 0,0229 0,0790 0,0527 0,74 0,78 

WWD-3 3 75 25 0,0259 0,0230 0,0750 0,0837 1,09 1,73 

Tabell 18.14.11. Resulterande påverkan på elkvaliteten vid vindkraftgruppen om 86 MW vindkraft 
ansluts med ledningsförslag 2c. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 86 43 0,0073 0,0073 0,0471 0,0471 1,53 1,53 
N90 2,5 85 34 0,0212 0,0212 0,0499 0,0499 1,81 1,85 
E-82 2 86 43 0,0035 0,0027 0,0382 0,0314 1,14 1,87 
W90 2,5 85 34 0,0212 0,0212 0,0749 0,0499 0,87 0,91 

WWD-3 3 84 28 0,0239 0,0212 0,0707 0,0788 1,20 1,85 
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18.14.4 Ny ledning via F6 Hille för upp till 98 MW vindkraft. 
I tabell 18.14.12 ses kostnaderna för att bygga en ny ledning bestående av 630 mm2 kabel och feral 
454 mm2 luftledning från F6 Hille till vindkraftgruppen. Ledningen betecknas 1d och motsvarar 
ledningsförslag 1 men klarar att överföra 98 MVA. 

 
I tabell 18.14.13 ses kostnaderna för att bygga en ny ledning bestående endast av 630 mm2 kabel 
från F6 Hille till vindkraftgruppen. Ledningen betecknas 2d och motsvarar ledningsförslag 2 men 
klarar att överföra 98 MVA. 

 
Påverkan på elkvaliteten om 98 MW vindkraft ansluts med ledning 1d ses i tabell 18.14.14.  
  

Tabell 18.14.12. Kostnader för ledning 1d. 

Objekt EBR-kod Antal Enhet 
á Pris 
[kkr] 

Varav 
Materiel [kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

JK i tätort 630 mm2 G30 44 3,3 km 2 082 1 021 6 871 
JK i landsbygd 630 mm2 G30 74 2,5 km 1 530 994 3 825 

Luftledning 454 mm2 G50 13 5,95 km 714 337 4 248 
Ändsträcka, toppledare G50 22 2 st. 181 120 362 

Avledare 16 32 1 st. 41 37,4 41 
Patrullstig bygges 50 51 5,95 km 19,8 0 118 

Optokabel  156 52 5,8 km 8,5 8,5 49 
Optokabel, JK, utdragning 173 32 5,8 km 3,7 1,5 21 

Optokabel, JK, skarv  173 39 1 st. 10,1 4,0 10 
Optokabel, luftledning 124 15 5,95 km 76,5 50,7 455 

Optokabel luftledning skarv  124 22 1 st. 3,6 2,8 4 
Optokabel luftledning ände  124 21 2 st. 2,4 1,5 5 

Operativ omkostnad 8 % 160 1 281 
Övrigt 10 % 173 1 729 

Totalt           19 000 

Tabell 18.14.13. Kostnader för ledning 2d. 

Objekt EBR-kod Antal Enhet 
á Pris 
[kkr] 

Varav 
Materiel [kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

JK i tätort 630 mm2 G30 44 4,5 km 2 082 1 021,0 9 369 
JK i landsbygd 630 mm2 G30 74 9,6 km 1 530 994,0 14 688 

Optokabel 156 53 14,1 km 16 16,0 226 
Optokabel, JK, utdragning 173 32 14,1 km 4 0,0 52 

Optokabel, JK, skarv 173 39 3 st. 10 4,0 30 
Operativ omkostnad 8 % 244 1 949 

Övrigt 10 % 263 2 631 

Totalt           28 900 
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Påverkan på elkvaliteten om 98 MW vindkraft ansluts med ledning 2d ses i tabell 18.14.15. 

 
18.14.5 Ny ledning till ÄT411 för upp till 98 MW vindkraft. 
I tabell 18.14.16 ses kostnaderna för att bygga en ny ledning bestående av en 20,6 km lång 630 mm2 
kabel från ÄT411 Gävle Norra till vindkraftgruppen. Ledningen betecknas 3b och motsvarar 
ledningsförslag 3 men klarar att överföra 98 MVA. 

 
  

Tabell 18.14.14. Påverkan på elkvaliteten om 98 MW vindkraft ansluts med ledning  1d. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 98 49 0,0085 0,0085 0,0561 0,0561 1,38 1,38 
N90 2,5 97,5 39 0,0246 0,0246 0,0595 0,0595 1,78 1,83 
E-82 2 98 49 0,0041 0,0031 0,0454 0,0374 0,91 1,84 
W90 2,5 97,5 39 0,0246 0,0246 0,0893 0,0595 0,57 0,63 

WWD-3 3 96 32 0,0278 0,0247 0,0841 0,0939 1,00 1,82 

Tabell 18.14.15. Påverkan på elkvaliteten om 98 MW vindkraft ansluts med ledning 2d. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 98 49 0,0075 0,0075 0,0500 0,0500 1,37 1,37 
N90 2,5 97,5 39 0,0219 0,0219 0,0531 0,0531 1,72 1,76 
E-82 2 98 49 0,0037 0,0028 0,0404 0,0333 0,94 1,77 
W90 2,5 97,5 39 0,0219 0,0219 0,0796 0,0531 0,65 0,69 

WWD-3 3 96 32 0,0247 0,0220 0,0750 0,0836 1,02 1,75 

Tabell 18.14.16. Kostnader för ledningsförslag 3b. 

Objekt EBR-kod Antal Enhet 
á Pris 
[kkr] 

Varav 
Materiel [kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

JK i tätort 630 mm2 G30 44 2 km 2 082 1021 4 164 
JK i landsbygd 630 mm2 G30 74 4,5 km 1 530 994 6 885 

JK i tätort 630 mm2 G30 44 4,5 km 2 082 1021 9 369 
JK i landsbygd 630 mm2 G30 74 9,6 km 1 530 994 14 688 

Optokabel 156 53 20,6 km 16 16 330 
Optokabel, JK, utdragning 173 32 20,6 km 4 0 76 

Optokabel, JK, skarv 173 39 5 st. 10 3,95 51 
Operativ omkostnad 8 % 356 2 845 

Övrigt 10 % 384 3 841 

Totalt           42 200 
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Tabell 18.14.17 visar kostnaderna för att bygga en ny ledning bestående av både luftledning och 
kabel från ÄT 411 till vindkraftgruppen. Ledningen betecknas 4b och motsvarar ledningsförslag 4 men 
klarar att överföra 98 MVA. 

 
Den resulterande påverkan på elkvaliteten då 98 MW vindkraft ansluts ledning 3b ses i tabell 
18.14.18.  

Alla uppsatta krav uppfylls av alla turbinmodeller. 
 
Påverkan på elkvaliteten då 98 MW vindkraft ansluts med ledning 4b ses i tabell 18.14.19. 

Tabell 18.14.17. Kostnader för ledning 4b. 

Objekt EBR-kod Antal Enhet 
á Pris 
[kkr] 

Varav 
Materiel [kkr] 

Tot Pris 
[kkr] 

JK i tätort 630 mm2 G30 44 2,1 km 2 082 1021 4 372 
Luftledning 454 mm2 G50 13 16,7 km 714 337 11 924 

Ändsträcka, toppledare G50 22 2 st. 181 120 362 
Avledare 16 32 1 st. 41 37,4 41 

Patrullstig bygges 50 51 16,7 km 20 0 331 
Optokabel 156 52 2,1 km 9 8,53 18 

Optokabel, JK, utdragning 173 32 2,1 km 4 0 8 
Optokabel, JK, skarv 173 39 0 st. 10 3,95 0 

Optokabel, luftledning 124 15 16,7 km 77 50,7 1 278 
Optokabel luftledning skarv 124 22 4 st. 4 2,79 14 
Optokabel luftledning ände 124 21 2 st. 2 1,54 5 

Operativ omkostnad 8 % 184 1 468 
Övrigt 10 % 198 1 982 

Totalt           21 800 

Tabell 18.14.18. Resulterande påverkan på elkvaliteten vid anslutning av 98 MW med ledning 3b. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 98 49 0,0067 0,0067 0,0445 0,0445 1,24 1,24 
N90 2,5 97,5 39 0,0195 0,0195 0,0472 0,0472 1,54 1,58 
E-82 2 98 49 0,0033 0,0025 0,0360 0,0297 0,85 1,59 
W90 2,5 97,5 39 0,0195 0,0195 0,0709 0,0472 0,59 0,63 

WWD-3 3 96 32 0,0220 0,0196 0,0668 0,0745 0,92 1,57 

Tabell 18.14.19. Resulterande påverkan på elkvaliteten då 98 MW ansluts till ÄT411 med 
ledning 4b. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 98 49 0,0097 0,0097 0,0643 0,0643 1,62 1,62 
N90 2,5 97,5 39 0,0282 0,0282 0,0683 0,0683 2,07 2,13 
E-82 2 98 49 0,0047 0,0035 0,0520 0,0429 1,07 2,14 
W90 2,5 97,5 39 0,0282 0,0282 0,1024 0,0683 0,69 0,75 

WWD-3 3 96 32 0,0318 0,0283 0,0965 0,1076 1,17 2,11 
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De rödmarkerade värdena uppfyller inte uppsatta krav.  Endast Vestas V90 uppfyller samtliga krav 
om 98 MW installeras. Enercon E-82 klarar kraven om turbinernas spänningsreglering används. 
 
I tabell 18.14.20 ses påverkan på elkvaliteten om så mycket vindkraft som möjligt, så att kraven 
uppfylls, installeras och ansluts med ledning 4b. 
 

Vindkraftgruppens storlek är vald så att alla elkvalitetskrav uppfylls utan att turbinernas 
spänningsregleringsförmåga behöver användas. 
 
 
18.14.6 Sammanställning av ledningsförslagen 
I tabell 18.14.21 redovisas en sammanställning av de elektriska egenskaperna för de olika 
ledningsalternativen som möjliggör en anslutning av en större vindkraftgrupp. Alla angivna värden 
gäller vid vindkraftparken. Följande förkortningar används: Kortslutningseffekt, Sk, 
Överföringskapacitet, Smax, Kortslutningsvinkel, k, Resistans, R, Reaktans, X, Impedans Z, Tillförd 
kapacitiv laddningsström, Ic. 

Om flaskhalsen i Sätra åtgärdas men inga andra förändringar i nätet görs fås exakt samma elektriska 
egenskaper som med de ursprungliga ledningarna 1 och 2. Den nya 120 meter långa kabelbiten 
påverkar i praktiken inte ledningens elektriska egenskaper förutom överföringskapaciteten, Smax, som 
blir 66 MVA. 
  
 

Tabell 18.14.20. Påverkan på elkvaliteten om så mycket vindkraft som möjligt ansluts med 
ledning 4b. 

Pmärk  Pgrupp  Antal Flicker Pst Flicker Plt   
Modell [MW] [MW] Turbiner 70° 85° 70° 85° Min Max 

V-90 2 98 49 0,0097 0,0097 0,0643 0,0643 1,62 1,62 
N90 2,5 90 36 0,0275 0,0275 0,0656 0,0656 1,91 1,96 
E-82 2 90 45 0,0046 0,0034 0,0499 0,0411 0,98 1,96 
W90 2,5 92,5 37 0,0278 0,0278 0,0998 0,0665 0,66 0,71 

WWD-3 3 81 27 0,0302 0,0268 0,0886 0,0989 0,99 1,78 

Tabell 18.14.21. Ledningarnas elektriska egenskaper. 
Ledning 1b 1c 1d 2b 2c 2d 3b 4b 

Sk [MVA] 512 520 524 574 584 589 661 457 
Smax [MVA] 76 76 98 86 86 98 98 98 

k [°] 81,72 83,18 84,36 81,06 82,69 83,90 83,84 84,28 
/fas] 1,67 1,35 1,11 1,60 1,29 1,07 0,96 1,29 
/fas] 11,46 11,33 11,25 10,20 10,07 10,02 8,92 12,90 

Z /fas] 11,58 11,41 11,31 10,32 10,15 10,07 8,97 12,96 
Ic 3Ø [A] 48,1 48,1 61,4 127,3 127,3 140,8 197,8 20,2 
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Tabell 18.15.1. Underhållskostnader för fördelningsstationen vid vindkraftgruppen. 

Arbete EBR-kod Intervall Antal Enhet 
á pris 
[kkr] 

Totalt 
[kkr] 

Gasanalys 31 13 1 år 1 st. 7,8 7,8 
Lindningskopplarrevision 31 33 5 år 1 st. 12,2 12,2 

Brytarinspektion 31 12 4 år 5 st. 8,6 42,9 
Ls batterier 31 51 1 mån 1 st. 0,8 0,8 

Kapacitetsprov batterier 31 50 5 år, sen 2 år 1 st. 4,1 4,1 
Reläprovning 31 60 4 år 9 st. 0,2 1,5 
Reläjustering 31 61 4 år 9 st. 0,3 3,0 

Gräs och slyröjning 10 60 1 år 1 st. 4,9 4,9 
Termovisionsmätningar 31 40 1 år 1 stv. 2,5 2,5 

Tömning av vatten i gropar - Vid behov 1 st. Okänt Okänt 
Oljerening 31 32 Vid behov 1 st. 2,39 2,39 

Nollpunktsavstämning - Vid behov 1 st. Okänt Okänt 

Övrigt Underhåll - 1 år 10 
% av 

årskostn. Varierar Varierar 
*) Per ställverk (stv). 

18.15 Bilaga 15. Underhållskostnader 
 
18.15.1 Underhållskostnader för den nya fördelningsstationen 
Underhållsarbetet på fördelningsstationen vi vindkraftgruppen och dess kostnader, samt intervallen 
med vilka underhållet utförs, ses i tabell 18.15.1. Observera att kostnaderna anges i tusentals kronor, 
kkr. 

Då överensstämningen mellan det planerade underhållet och EBR:s kostnadsposter inte är 
hundraprocentig görs ett tillägg på 10 % på varje års underhållskostnad. Tillägget antas täcka 
osäkerheten i kostnaderna samt ett lite utökat underhåll i en befintlig fördelningsstation som byggs 
ut med ett nytt ledningsfack vid anslutning av vindkraftgruppen. Kostnaden för underhållet som görs 
med okänt intervall antas vara lågt och täckas av det årliga tilläget. 
 
Kostnadsposten Ls batterier är ett test av de lågspänningsbatterier som ingår i fördelningsstationens 
hjälpkraftsystem. Fem år efter det att nya batterier installerats görs ett kapacitetstest som därefter 
upprepas vartannat år. Gasanalys görs varje år av gasisolerade komponenter, exempelvis brytare. 
Termovisionsmätning (termografering) innebär att IR- strålningen från stationens komponenter 
analyseras för att identifiera defekta eller överbelastade komponenter.  
 
 Vid förändringar i elnätet måste en ny avstämning av nollpunktsutrustningen göras. Intervallet för 
avstämning kan inte bestämmas i förväg.  
 
18.15.2 Reläskydd 
Det finns flera reläskydd som kopplar bort anslutna ledningar vid jordfel, ö-drift, osymmetri mellan 
faserna och överström. På 70 kV sidan sitter 4 fysiskt åtskilda skydd. På 20 kV sidan sitter ett 
gemensamt samlingsskeneskydd samt ett kombinerat skydd för varje ledningsfack. Med fyra 20 kV 
ledningsfack blir det totalt 4+1+4 = 9 reläskydd. I varje ledningsfack ingår en brytare vilket gör att 
brytarinspektionen behöver göras på 5 st. brytare. 
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18.16 Bilaga 16. EBR och kostnadskatalogen 
 
18.16.1 Bakgrund till EBR 
På EBR:s hemsida1 ges bakgrundsinformation till EBR-systemet. Idén till EBR föddes i mitten av 1960-

Idag är EBR ett system för rationell planering, byggnation och underhåll av 
eldistributionsanläggningar med spänningsnivå 0,4 till 145 kV. EBR är en förkortning för 
elbyggnadsrationalisering och arbetet med EBR leds av en kommitté med representanter från Svensk 
Energi, EFA, KFS och Svenska Kraftnät. 

18.16.2 Kostnadskatalogen och dess uppbyggnad 
EBR ger genom Svensk Energi ut en kostnadskatalog för regionnät på spänningsnivå mellan 36 och 
145 kV [26]. Katalogen för regionnät kallas KLG 2. Motsvarande kostnadskatalog för lokalnät, med 
lägre spänningsnivåer, kallas KLG 1. Katalog KLG 2 omfattar normalt förekommande åtgärder på 
kablar, luftledningar och stationer i regionnät. Målet med katalogen är att tillhandahålla ett 
instrument för branschen med vilket man i olika nivåer kan beräkna kostnader och produktionstider 
för olika åtgärder. Uppgifterna i kostnadskatalogen bygger på genomsnitt av kostnader och 
arbetstider för tidigare projekt.  
 
EBR-katalogerna KLG 1 och KLG 2 är uppdelade i tre nivåer (underkataloger): 

- 
för noggrannare resurskalkyler. Förutom de tre nämnda nivåerna finns även  
som används vid framtagandet av P1  till P3 .  
 
Framtagandet och uppbyggnaden av EBR:s kostnadskataloger beskrivs utförligt i [27]. Där anges hur 
EBR uppskattar kostnader för olika typanläggningar. 
grundläggande moment i arbetet studeras för att tillsammans beskriva mer komplexa 
arbetsmoment. Tidsstudier av grundläggande arbetsmoment bygger . Mängden av ett visst 
grundläggande arbetsmoment som behövs för att bygga en anläggning utgör tillsammans med 
tidsstudierna i P6  underlaget till 18.16.1 åskådliggörs arbetsgången vid uppbyggnaden 
av kostnadskatalogerna. 

                                                           
1 www.ebr.nu 

 
Figur 18.16.1. Kostnadskatalogen byggs upp stegvis från P6 till den översta nivån P1. [27]. 
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Så kallade frekvensnycklar beskriver hur mycket av de olika momenten i en nivå som ska ingå i den 
högre aggregeringsnivån.  P1 kommer att innehålla överingripande kostnadsposter som är 
aggregerade från de mer detaljerade posterna i P2 nivån, som i sin tur bygger på poster i nivå P3, P4, 
P5 och P6.  
 
Framtagandet av katalogerna KLG 1 och KLG 2 skiljer sig delvis åt. KLG 1, för lokalnät, är främst 
baserad på tids- och frekvensstudier enligt ovan. KLG 2, för regionnät, bygger delvis på tid- och 
frekvensstudier men till största delen på inrapporterade data från elnätsföretag. KLG 2 bygger 
därmed på relativt osäker och inkonsekvent information och är förknippad med större osäkerhet än 
KLG 1 [27]. 
 
 De kostnader som anges i KLG 2 är anpassade för att motsvara självkostnadspris under vissa 
förutsättningar. Vid framtagandet av kostnaderna antas bland annat att arbetet inte omfattar korta 
ledningssträckor.  

18.16.3 Tillägg till kostnaderna 
Kostnaderna i KLG 2 inkluderar inte operativa kostnader (driftövervakning, 
koncessionsansökan, juridik, nätmarknadsadministration etc.) och inte heller 
kapitalkostnader i form av exempelvis räntor på lån. Svensk Energi rekommenderar att 
det på EBR-katalogens kostnader bör läggas göras ett pålägg på 3 till 8 % motsvarande 
det aktuella företagets kostnader. I det här examensarbetet antas att Gävle Energis 
operativa kostnader täcks av ett pålägg på 8 %. 

18.16.4 Korrekthet i EBR:s kostnadskatalog 
De data som används av EBR kvalitetssäkras något genom en homogenitetskontroll som utesluter 
extremvärden. Denna kontroll ej är tillräcklig för att säkerställa att materialet håller genomgående 
hög kvalitet [27]. Precisionen i KLG 2 är bristfällig på grund av att relativt få nybyggnadsprojekt 
genomförs [27]. Då få projekt genomförs blir dataunderlaget till katalogen för litet för att ge 

 
 
EBR:s kostnadskatalog är dock det bästa alternativet att använda för kostnadsberäkning på 
regionnätsnivå [27]. Detta trots de brister som finns då det saknas bättre alternativ.  

18.16.5 Kodnummer i kostnadskatalogen 
Varje post i kostnadskatalog KLG 2 har ett kodnummer bestående av fyra siffror. För 
poster på nivå P1 har bokstaven G (grund) lagts till före arbetskoden. I katalog KLG 1, 
för lokalnät, finns motsvarande kodsystem men där består kodnumret av fem siffror. 
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Tabell 18.17.1. Uppskattad årlig energiproduktion och förlust i 70 kV ledningar. 

Turbinmodell 
Enercon 

E-82 
Fuhrländer 

W90 
Nordex 

N90 
Vestas 

V90 

Pmärk [kW] 2 000 2 500 2 500 2 000 
Årsproduktion, 1 st [GWh] 6,3 8,1 7 6,2 

Årsproduktion, 23 st [GWh] 144 187 162 142 
Fulleffektstimmar [h] 3057 3254 2815 3084 

Utnyttjandefaktor, u [%] 34,9 37,1 32,1 35,2 

Förluster, Ledningsalt. 1 
[GWh] 0,47 0,77 0,6 0,44 

 [%] 0,33 0,41 0,37 0,31 
[kkr] 200 330 260 190 

Förluster, Ledningsalt. 2 
[GWh] 0,46 0,76 0,59 0,43 

[%] 0,32 0,41 0,37 0,3 
[kkr] 200 330 250 180 

Förluster, Ledningsalt. 3 
[GWh]  0,34 0,56 0,43 0,32 

[%] 0,23 0,3 0,27 0,22 
[kkr] 150 240 180 140 

Förluster, Ledningsalt. 4 
[GWh]  0,36 0,59 0,46 0,34 

[%] 0,25 0,32 0,29 0,24 
[kkr] 150 250 200 150 

18.17 Bilaga 17. Förlustkostnad. 
 
I tabell 18.17.1 ses den uppskattade produktionen och motsvarande förlust i elledningen som 
ansluter vindkraftgruppen till det befintliga elnätet under ett år. Observera att förlustkostnaden är 
avrundad till tiotusentals kronor och anges i tusentals kronor, kkr. Årsproduktionen för 23 turbiner är 
avrundad till jämna GWh. 

 
Med fulleffekttimmar avses det antal timmar med produktion av märkeffekten som skulle krävas för 
att producera hela årsproduktionen av energi. Utnyttjandefaktor är kvoten mellan största möjliga 
produktion (dvs. märkeffekt under hela perioden) och den faktiska produktionen. 
 
Beräkningarna har gjorts genom att turbinernas effektkurvor har kombinerats med 
weibullfördelningarna för vind 100 m över marken (navhöjd) samt uppgifter om hur vanliga de olika 
vindriktningarna är. Inga effekter av att vindkraftverken skuggar varandra har tagits med i analysen. 
Alla vindkraftverk antas därmed kunna utnyttja den ostörda vinden från alla håll.  
 
För vinkraftverksmodellen WWD-3 (3000 kW) från tillverkaren WinWinD saknas information om 
effektkurvan och turbinmodellen lämnades därför utanför analysen. 
 
Sannolikheten för en vindhastighet har med hjälp av effektkurvan räknats om till sannolikheten för 
en viss producerad effekt. Sannolikheten för effekten har sedan med hjälp av ledningens resistans 
räknats om till sannolikheten för en viss förlust i elnätet. Genom att summera (integrera) produktion 
och förluster under ett år fås ett mått på hur stor del av energin som blir förluster.  
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