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Abstract

Simulering av elektriska förluster i en vindkraftpark

Simulation of electrical losses in a wind farm

Emil Thalin

When planning new wind farms, the cost for the internal electrical grid is estimated to
account for 8-9 % of the total investment cost. On top of that, the cost for
accumulated reduced income over several years (due to electrical losses), has to be
added. The economic lifespan is relatively long (about 20 years) which means that an
error in the loss calculation could lead to a bad decision basis. The accumulated
reduced incomes due to electrical losses can be higher than the initial investment cost
for the internal electrical grid.
   Today, Statkraft Sweden is using a template number when estimating the electrical
losses in a wind farm. The actual losses are probably lower that the template number
which could lead to an unnecessary high loss cost when planning a new wind farm.
   The aim of this M.Sc. thesis is to develop a better method than the one currently
used to estimate the electrical losses in an early stage of the planning process. With
necessary information of the proposed wind farm, an early calculation can be done.
The user will then have the option to make changes in the wind farm to minimize
losses, long before the wind farm is actually built.
   In the initial stage of the thesis, the components generating losses was modeled
using available literature. Next, a MATLAB-program was constructed where the user
could build a proposed wind farm consisting of wind turbines, cables and
transformers. The program was named Wind Farm Electric System Calculator
(WFESC). Finally, WFESC was verified with measurement data from one of Statkraft’s
wind farms in Småland, Sweden.
   WFESC can simulate the electrical losses and production from a wind farm. The
simulation takes turbine information, cable types and transformer specifications into
account. The user gets detailed information about the different types of losses which
makes it possible to minimize losses in the wind farm.
   In a comparison, WFESC presents a result that differs 5 % from measured data
acquired from one of Statkraft’s wind farms in Sweden. The difference between data
produced with WFESC and measured data emerges from approximations done in
WFESC and difficulties in estimating cable temperatures in a wind farm. The
conclusion is that WFESC estimates the internal electrical losses well and can be used
when planning a wind farm.
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Sammanfattning 

Vid projektering och byggnation av nya vindkraftparker beräknas det interna elnätet stå för ca 

8-9 % av den totala investeringskostnaden. Därtill tillkommer minskade intäkter på grund av 

förluster som ackumulerats över hela vindkraftparkens livslängd. Då den ekonomiska 

livslängden på en park är relativt lång (ca 20 år) kan en felberäkning av elförlusterna leda till 

dåliga ekonomiska beslutsunderlag. De ackumulerade minskade intäkterna på grund av 

elförluster kan efter 20 år motsvara en högre summa än elnätets initiala investeringskostnad. 

Statkraft Sverige använder idag en schablonsiffra vid uppskattning av elförluster i 

vindkraftparker. Troligen är förlusterna lägre än schablonsiffran vilket kan leda till att 

förlustkostnaden uppskattas bli onödigt hög vid projekteringsarbetet.  

Examensarbetet syftar till att ta fram en bättre metod för att tidigt uppskatta elförlusterna i 

en vindkraftpark. Med uppskattningar och kostnadsuppgifter kan därför en tidig beräkning 

göras för vindkraftparker i projekteringsstadiet. 

I examensarbetets inledande skede togs teoretiska modeller fram över de komponenter i en 

vindkraftpark som ger upphov till förluster. Därefter kunde ett MATLAB-program 

konstrueras för att bygga upp en vindkraftpark med vindturbiner, kablar och transformatorer. 

Programmet döptes till Wind Farm Electric System Calculator (WFESC). Slutligen 

verifierades WFESC med mätdata från en av Statkrafts vindkraftparker i Småland. 

Tillsammans med turbininformation, kabellösning och transformatorspecifikationer kan 

WFESC simulera parkens produktion och interna elektriska förluster. Användaren får 

information om elsystemet och förlustkostnader samt möjlighet att modifiera elsystemet för 

att minimera de förluster som uppkommer i parken. 

Vid jämförelse visar det sig att WFESC presenterar bra resultat som skiljer sig med 5 % 

mot mätvärden från en verklig vindkraftpark. Skillnader mellan WFESC och mätvärden beror 

på approximationer som görs i WFESC, fel i mätdataserien samt svårigheter att uppskatta 

kabeltemperaturer i en vindkraftpark. Slutsatsen är att WFESC estimerar de interna elektriska 

förlusterna på ett tillfredsställande sätt och kan användas vid projekteringen av en 

vindkraftpark. 
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Kapitel 1 Introduktion 

1.1 Presentation av Statkraft Sverige Vind AB 

Människan har utnyttjat vindens kraft i flera tusen år, från de allra första segelbåtarna till 

ventilationsanläggningar så långt tillbaka i tiden som 300 år före Kristus. På 1800-talet 

byggdes väderkvarnar längs kusterna för att mala korn. Den internationella oljekrisen i början 

av 1970-talet påskyndade utvecklingen av moderna väderkvarnar för produktion av 

elektricitet. Vindkraft är en av de miljövänligaste energikällorna som existerar för storskalig 

energiproduktion. 

Statkraft beslöt 1997 att satsa på utveckling av vindkraft. Koncernens första vindpark 

öppnades av Norges kung Harald på Smøla 2002. Det var också Norges första stora 

vindkraftpark. Idag har Statkraft tre vindkraftparker i drift i Norge samt flera projekt under 

utveckling. Statkraft är Europas största ägare av förnybar energiproduktion med en total 

installerad effekt om ca 15 GW. 

Från 2008 har Statkraft samlat utvecklingen av norska landbaserade vindkraftprojekt i 

företaget SAE Vind, som ägs tillsammans med Agder Energi. I Sverige utvecklar Statkraft 

stora vindkraftprojekt tillsammans med industripartners som SCA och Södra Skogsägarna. I 

Storbritannien bygger Statkraft vindparker både till land och till havs. [1] 

1.2 Bakgrund till examensarbetet 

I utvecklings- och planeringsprocessen av en vindkraftpark uppskattas de elektriska 

förlusterna i vindkraftverk och tillhörande elsystem. Elförlusterna beror till stor del på val av 

turbinmodell, kabeltyper, kabeldimension, kabelplacering, val av transformator samt 

spänningsnivå i elnätet. I dagsläget används en ofta en schablonsiffra för att beräkna de 

interna elektriska förlusterna i en vindkraftpark. 

Val av elnätslösning (kabeltyper, kabeldimensioner, transformatorer etc.) och 

turbintillverkare görs relativt sent i ett projekt. Då är större ändringar av projektet dyrare att 

genomföra. Om de elektriska förlusterna för ett potentiellt projekt uppskattas vara för stora 

finns risken att projektet läggs ned innan det kan byggas. På grund av detta vill Statkraft 

utarbeta en metod för att uppskatta förlusterna i en planerad vindkraftpark på ett tidigt 

stadium. Detta vore önskvärt då schablonsiffran tros vara en dålig beskrivning av 

verkligheten. Statkraft tror att de verkliga förlusterna ligger närmare 1 %. [2]  

 
Figur 1-1 Exempel på projektering av en vindkraftpark. De olika stadiernas tidsåtgång kan variera mellan olika 

vindkraftparker beroende på parkens storlek. Generellt gäller dock att vindmätningar måste göras under minst ett år för att få 

tillgång till användbar vinddata. 
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I Figur 1-1 illustreras de olika stadierna samt tidsåtgång vid projektering av en vindkraftpark. 

Slutgiltigt beslut om turbin-, kabel- och transformatormodeller tas i steget projektutveckling 

men beslut om tänkbar elnätslayout och turbinplacering tas redan i 

förstudien/tillståndsansökan.  

Anledningen till att tillståndsansökan tar upp en så pass stor tid av projekteringen beror på 

överklaganden som lämnas in och hur lång tid tillhörande processer tar. Utöver detta måste 

även t.ex. miljökonsekvenser undersökas vilket kan kräva utredningar utförda över ett eller 

flera år. 

1.3 Mål 

Syftet med projektet är att ta fram en metod för att uppskatta de elektriska förlusterna i en 

vindkraftpark givet vindfördelning, kabel- och elnätslösning samt turbinmodell. Metoden kan 

sedan användas för värdering och beslut kring projekteringen av en vindkraftpark. 

Modellen som utvecklas ska ta hänsyn till produktion, transformatordata, omriktare, 

kabellösning, turbinmodell samt vindfördelning. Modellens beräknade förluster kommer 

jämföras med faktiska mätvärden från en befintlig vindkraftpark. 

Vid projekteringen av en vindkraftpark utförs en systemstudie där utförlig information om 

det interna elnätet presenteras. I systemstudien finns information om beräknade förluster, 

felströmmar, transienta förlopp etc. Nackdelen med en systemstudie är att den genomförs sent 

i projekteringen samt att tidsåtgången kan uppgå till 900 timmar. Målet med examensarbetet 

är att ta fram en metod som snabbare kan uppskatta förlusterna. 

Det finns redan program på marknaden för denna typ av uppgifter men de är ofta 

komplicerade att använda och kan ibland kräva detaljerad information som indata. Sådan 

information är aldrig tillgänglig i det inledande skedet i ett projekt. Utöver detta är ambitionen 

att det utvecklade programmet ska gå snabbt att lära sig och att använda. 
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1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet är i första hand tänkt att behandla vindkraftparker på land men den 

bakomliggande teorin är applicerbar även på havsbaserade vindkraftparker. Det finns dock en 

del avgränsningar i examensarbetet: 

 Med internt elsystem i en vindkraftpark avses samtliga generatorer, transformatorer 

och kablar i en vindkraftpark fram till och med anslutningen till elnätet. 

 Endast horisontalaxlade vindkraftverk behandlas. 

 Ingen teori presenteras (eller tas hänsyn till) vad gäller isbildning på rotorblad. 

 Enbart kablar med så kallad XLPE-isolation (PEX-isolation) behandlas. 

 Inga sektorformade ledare behandlas i arbetet. 

 Examensarbetet avser analys av elsystemet under normal drift, därmed antas att 

spänningsnivåer och strömstyrkor inte avviker nämnvärt från vad elsystemet är 

konstruerat för. 

 De enda transformatorer som behandlas i arbetet är turbintransformatorer samt 

parktransformator. Utöver dessa finns även nollpunktstransformatorer, 

lokalkrafttransformatorer samt ström- och spänningstransformatorer. Dessa bortses 

ifrån då deras påverkan anses vara liten. [2] 

1.5 Rapportens upplägg 

Inledningsvis behandlas den teori som modellen bygger på. Teoriavsnitten behandlar kablar 

(Kapitel 2), transformatorer (Kapitel 3) samt grundläggande principer för energiomvandling 

med vindkraftverk (Kapitel 4). Därefter presenteras två olika metoder för att analysera det 

elektriska systemet (Kapitel 5). Sedan beskrivs hur teorin appliceras i det utvecklade 

MATLAB-programmet Wind Farm Electric System Calculator (WFESC) (Kapitel 6). 

En fallstudie har gjorts för att validera WFESC mot verklig mätdata. Denna fallstudie 

presenteras i Kapitel 7. Avslutningsvis diskuteras resultatet samt eventuellt framtida 

förbättringar som kan göras i Kapitel 8. 

Rapporten är avsedd att läsas av personer med kunskap inom framförallt elkraft men även 

vindkraft. Uttryck som används och inte förklaras ytterligare anses höra till branschens 

fackuttryck och bör inte vara främmande för läsaren.  
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Kapitel 2 Val av kabellösning 

Det interna elnätet i en vindkraftpark knyts samman med nedgrävda kablar. Förluster i kablar 

beror på den värme som utvecklas under drift. Att investera i dyrare kablar (större ledararea, 

annat ledarmaterial) kan visa sig vara en bra affär då förlusterna minskar under parkens hela 

livslängd. 

När en ström flödar genom en kabel utvecklas värme på grund av kabelns resistans. Denna 

värme är en ren effektförlust och går att minska genom att använda rätt dimensionerade 

kablar. Hur stor förlusten blir är helt beroende av strömmens storlek, kabelns resistans och 

temperatur samt hur väl den omkringliggande marken kan kyla kabeln. Dynamiken i denna 

process är beroende av kabelmodell, kabelformation och markegenskaper. En kabel som 

värms får en ökad resistans vilket leder till minskad överföringskapacitet. 

Vid beslut om vilken kabel som ska användas måste hänsyn tas till vilken effekt som 

förväntas överföras av kabeln men också till kabelns placering (hur djupt kabeln ligger, hur 

nära andra kablar den ligger, markens fuktighet etc.). I följande kapitel presenteras kabelns 

uppbyggnad, beräkning av kabelparametrar, uppkomster till effektförluster samt 

korrektionsfaktorer till märkström. 

2.1 Kabelns uppbyggnad 

En kraftkabel är uppbyggd av flera olika lager, se Figur 2-1. 

 

Figur 2-1 De olika lagren i en enfas kraftkabel. Kabelns uppbyggnad kan vara olika beroende på tillverkare, spänningsnivå, 

användningsområde etc. men de lager som presenteras i figuren finns i de flesta kablar. [3] 
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1. Ledare – Den komponent som leder strömmen, består av flera mindre ledare 

(kardeler), gjord av aluminium eller koppar. 

2. Inre ledande skikt – Läggs runt ledaren (som inte är perfekt rund) för att få en så jämn 

och rund yta som möjligt. Detta för att harmonisera det elektriska fältet vilket i sin tur 

minimerar oönskade urladdningar. 

3. Isolation – Isolerar mot det elektriska fält som uppstår kring ledaren. Består ofta av 

tvärbunden polyeten (på engelska: cross linked polyethylene), förkortas XLPE eller 

PEX. Detta examensarbete behandlar enbart kablar med tvärbunden polyeten som 

isolationsmaterial. 

4. Yttre ledande skikt – Används för att få en så jämn och rund yta som möjligt. 

5. Skärm – Skärmen är jordad och leder läckströmmar (om sådana uppstår). Skärmen 

verkar som en Faradays bur för att minska det elektriska fältet kring ledaren. Skärmen 

är också viktig för att skydda personal som kan komma att vistas i närheten av kabeln 

under drift, t.ex. vid genomgrävning. 

6. Mantel – Skyddar kabeln från yttre påverkan. 

2.2 Kabelformationer 

Ett trefassystem kan bestå av antingen tre stycken enfaskablar (som Figur 2-1) eller en 

trefaskabel. En trefaskabel består av tre individuellt isolerade enfaskablar men med en yttre 

gemensam skärm eller av tre individuellt isolerade och skärmade enfaskablar med gemensam 

mantel. 

 
Figur 2-2 Cirkelformad trefaskabel med individuellt isolerade ledare men gemensam skärm(t.v.), sektorformad kabel med 

fyra individuellt isolerade ledare (m.), enfaskabel (t.h.). [4] [5] [6] 

Ett system med tre enfaskablar kan ordnas i flera olika geometriska formationer. De två 

vanligaste och mest tillämpade formationerna är triangelformation och flat formation, se Figur 

2-3. Val av formation beror på flera faktorer, t.ex. tillgänglig plats, ledararea, och 
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markegenskaper.  Generellt kan sägas att triangelformation är billigare och tar mindre plats 

men får istället försämrade egenskaper vad gäller jordströmsförluster. 

 

Figur 2-3 Triangelformation (t.v.) och flat formation (t.h.). Vid flat formation kan avståndet mellan faserna variera medan 

avståndet i triangelformation bestäms av kablarnas ytterdiameter. 

2.3 Beräkning av resistans, induktans och kapacitans 

2.3.1 Resistans 

Resistansen i en ledare beror av ledarens längd, dess area samt ledarmaterialets resistivitet 

enligt ekvation (2.1). 

       
  

 
     (2.1) 

där RDC,T är resistansen vid temperaturen T då ledaren leder en DC-ström [Ω/m], ρT är 

resistiviteten vid temperaturen T [Ωm] och A är ledarens tvärsnittsyta [mm
2
].  

Resistiviteten hos ett material varierar approximativt linjärt med temperaturen vilket beskrivs 

enligt ekvation (2.2). 

                ))  (2.2) 

där ρ0 är resistiviteten vid temperaturen T [Ωm], α0 är temperaturkoefficienten för 

ledarmaterialet vid temperaturen T0 [K
-1

] och T0 är en referenstemperatur [K]. 

Temperaturkoefficienten α0 varierar med avseende på temperaturen men kan betraktas som 

konstant inom normala drifttemperaturer [7].  

Då en AC-ström flyter genom en ledare förblir inte strömtätheten konstant över ledarens 

tvärsnittsyta. Detta beror dels på skineffekten och dels på proximitetseffekten. Skineffekten 

uppkommer från det alternerande magnetiska fält som uppstår i ledaren på grund av att en 

AC-ström byter riktning flera gånger per sekund. AC-strömmens förändring resulterar i en 

inducerad spänning i ledaren som motverkar strömförändringen (Lenz lag). Detta motsatta 

elektriska fält blir starkast och motriktat ledarströmmen i mitten av en ledare. Längre ut mot 

kanten blir elektriska fältet medriktat ledarströmmen. Därmed blir strömtätheten lägre i mitten 

av ledaren än ute vid kanten av ledaren. Skineffekten ökar med ökad frekvens och 

strömstyrka. 

Proximitetseffekten uppstår då två ledare befinner sig i närheten av varandra. Ett elektriskt 

fält som uppstår kring en ledare avtar med avståndet till ledaren. Därmed kommer de sidor 

som är närmast varandra i de två ledarna känna av ett starkare elektriskt fält än de sidor som 
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befinner sig längst bort från varandra. Detta bidrar till att strömmen i en ledare inte fördelar 

sig homogent över den ledande tvärsnittsytan. 

Tillsammans bidrar skineffekten och proximitetseffekten till att den effektiva ledarytan i en 

kabel blir mindre då en AC-ström flödar genom kabeln än då en DC-ström flödar genom 

densamma. För att ta hänsyn till detta fenomen införs en skinfaktor samt en proximitetsfaktor 

vid beräkning av kabelns effektiva resistans. Den effektiva resistansen beräknas enligt: 

                    )  (2.3) 

där RAC,T är den effektiva AC-resistansen vid temperaturen T [Ω/m], RDC,T är DC-resistansen 

vid temperaturen T [Ω/km], ys är skinfaktorn och yp är proximitetsfaktorn. 

Skinfaktorn och proximitetsfaktorn beräknas enligt empiriskt framtagna ekvationer. Dessa 

ekvationer är framtagna av organisationen International Electrotechnical Commission. 

 
   

  
 

         
  

  (2.4) 

 
  
  

   

     
         (2.5) 

där f är frekvensen [Hz] och ks är en specifik konstant beroende på den geometriska 

utformningen av kabeln. För en rund kabel gäller att ks är lika med 1. Ekvation (2.4) ovan 

gäller enbart i de fall då xs är mindre än 2,8. [8] 

Proximitetsfaktorn för trefaskablar samt tre enfaskablar beräknas enligt ekvation (2.6) och 

(2.7). 

 

   
  
 

         
 
(
  

 
)
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]
 
 
 
 

  (2.6) 

 
  
  

   

     
         (2.7) 

där dc är ledarens diameter [mm] och S är avståndet mellan ledarnas axlar [mm] (för kablar 

som ligger i triangelformation). För kablar som ligger i flat formation gäller 

   √      (2.8) 

där s1 är avståndet mellan fas a och fas b [mm] och s2 är avståndet mellan fas b och fas c 

[mm]. kp är en specifik konstant beroende på den geometriska utformningen av kabeln. För en 

rund kabel gäller att kp är 0,8. Ekvation (2.6) gäller enbart i de fall då xp är mindre än 2,8. [8] 
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2.3.2 Induktans 

I en kraftkabel uppstår dels en självinduktans och dels en ömsesidig induktans. Dessa 

beräknas enligt ekvation (2.9) där den första termen motsvarar självinduktansen och den andra 

termen motsvarar den ömsesidiga induktansen, ekvationen är empiriskt framtagen. 

 
         (          (

  

  
)) (2.9) 

där L är induktansen per km [mH/km], 0,05 är en konstant beroende på kabelns uppbyggnad, 

S är avståndet mellan faserna i en trekantsformation [mm] och för kablar i flat formation 

multipliceras S med talet 2
1/3

. dc är ledarens diameter (för sektorformade trefaskablar är dc 

diametern hos en cirkel med samma area som sektorn) [mm]. ktrefas är en konstant som 

appliceras på trefaskablar, värdet är 1,02 om ledarna är cirkulära eller sektorformade och 0,97 

om ledarna är ovala. För tre enfaskablar är ktrefas lika med 1. [9] [10] 

2.3.3 Kapacitans 

En kabel med jordad skärm kan liknas med en kondensator där den ena elektroden är ledaren 

och den andra elektroden är skärmen. Därmed uppstår en kapacitiv egenskap hos kabeln. 

Kapacitansen för en enfaskabel med jordad skärm eller en trefaskabel med tre individuellt 

skärmade faser beräknas enligt 

   
  

    (
 
  

)
 

(2.10) 

där C är kapacitansen till jord [µF/km], εr är den relativa permittiviteten för 

isolationsmaterialet [F/m], D är isolationens yttersta diameter [m] och dc är ledarens yttre 

diameter [m]. [9] 

För en trefaskabel där de tre faserna inte är individuellt jordade utan har en yttre gemensam 

jord måste kapacitansen beräknas med hjälp av två delkapacitanser, C’ och C’’ som mäts upp 

i laboratoriemiljö. C’ är den kapacitans som uppstår mellan en fas och de övriga faserna som 

dessutom är anslutna till den gemensamma skärmen. Därefter förbinds alla tre faserna med 

varandra och kapacitansen C’’ mellan faserna och skärmen mäts upp. I Figur 2-4 nedan 

illustreras kapacitanserna C1 och C2 som bestäms enligt 

            (2.11) 

och  

          (2.12) 

där C’, C’’, C1 och C2 mäts i [μF/km]. [10] 

Om ingen mätning finns tillgänglig kan C’ och C’’ beräknas approximativt genom att först 

beräkna C enligt ekvation (2.10) där avståndet D väljs som diametern hos en ledare plus 

isolationens tjocklek mellan ledarna plus isolationens tjocklek mellan en ledare och skärmen.  
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Därefter erhålls C’ och C’’ enligt ekvation (2.13) nedan. [9] 

                              (2.13) 

 

 

Figur 2-4 Trefaskabel med gemensam skärm. R, S och T representerar de tre olika faserna. Kapacitanserna C1 och C2 mäts 

upp för att därefter uppskatta C’ och C’. [10] 

När kapacitanserna C’ och C’’ är kända kan den effektiva kapacitansen bestämmas enligt 

 
  

   

 
 

   

 
  (2.14) 

där C är kapacitansen [μF/km]. 

2.4 Jordning av kabelns skärm 

Då skärmen runt en ledare verkar som en elektrod i en kondensator kan skärmens potential 

komma att bli hög jämfört med närliggande ytor. Det är ofta önskvärt att potentialen i 

skärmen ska vara så låg som möjligt för att undvika överslag. Genom att jorda skärmen 

minskar potentialen precis i jordningspunkten men den ökar linjärt utmed kabelns längd (på 

grund av dess kapacitiva egenskaper). Jordning av skärmen sker på olika sätt vilket påverkar 

de elektriska förlusterna. De tre vanligaste sätten att jorda en kabel är sluten skärmning, öppen 

skärmning och korskopplad skärmning. 

2.4.1 Öppen skärmning 

Skärmen ansluts till jord endast vid en punkt på kabeln. Därmed erhålls ingen sluten krets 

mellan jord och skärm vilket förhindrar ström att flyta i skärmen. Då ingen ström kan flyta i 

skärmen minskar skärmförlusterna som beskrivs senare i avsnitt 2.5.3.  

Nackdelen med öppen skärmning är att en potentialskillnad uppstår mellan skärm och jord 

i alla punkter på skärmen (utom i jordningspunkten). Spänningen mellan skärm och jord ökar 

linjärt med avståndet till jordningspunkten. Vid punkten längst bort från jordningspunkten 

uppstår den högsta potentialskillnaden varför extra isolation och överspänningsskydd krävs. I 

kablar med stor ström kan den inducerade spänningen bli alldeles för stor varför öppen 

skärmning endast används på kortare kablar (ofta kortare än 200 m). [10] [11] 
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Figur 2-5 Öppen skärmning av tre faser, skärmen är jordad till vänster i bilden, till höger sitter överspänningsskydd mellan 

skärm och jord. [12] 

2.4.2 Sluten skärmning 

Sluten skärmning innebär att skärmarna för de tre faserna förbinds både vid mottagaränden 

och vid sändaränden. Lägst potential erhålls vid jordningspunkterna och högst potential 

erhålls vid kabelns mittersta punkt. Då en potentialskillnad finns mellan kabelns skärm och 

jord kommer det flyta en ström i skärmen och ge upphov till förluster, se avsnitt 2.5.3. [11] 

 

Figur 2-6 Sluten skärmning av tre faser, kabeln är jordad i båda ändarna. [12] 

2.4.3 Korskopplad skärmning 

Vid korskopplad skärmning delas kabeln upp i tre (eller en multipel av tre) sektioner. Vid 

varje ny sektion kopplas de tre fasernas skärmar ihop och jordas via speciella kopplingslådor. 

Den spänning som induceras i respektive skärm är förskjuten 120
o
 mot spänningen i nästa 

skärm. När dessa sedan adderas blir vektorsumman idealt lika med noll. I praktiken kvarstår 

en liten potentialskillnad som kan driva en ström genom skärmen men denna ström är mycket 

lägre än den som uppstår i en sluten skärmning. Nackdelen med korskopplad skärmning är att 

extra ingrepp krävs vid förläggningen för att koppla ihop skärmarna i kopplingslådorna. [11] 

Figur 2-8 illustrerar hur kablarnas skärmar kopplas samman vid en kopplingslåda. 
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Figur 2-7 Korskopplad skärmning med kopplingslådor, de tre faserna förskjuts en position vid varje kopplingslåda för att 

ytterligare minska skärmströmmen. [12] 

 

Figur 2-8 Korskoppling två kabelgrupper (t.v.) som ansluts till en kopplingslåda (t.h.) där skärmarna kopplas samman. [11] 

2.5 Elektriska förluster i kablar 

Förluster i kablar uppkommer i form av resistiva (ohmska) förluster, dielektriska förluster 

samt skärmförluster. De resistiva förlusterna står för huvuddelen av förlusterna i en kabel, de 

dielektriska förlusterna är relativt små men inte försumbara medan skärmförlusterna i 

praktiken kan försummas [9]. Skärmförlusterna beskrivs dock nedan och har behandlats i 

examensarbetet. 

2.5.1 Resistiva förluster 

De resistiva förlusterna uppkommer i kabeln på grund av dess resistivitet. Förlusterna 

uppträder i form av värme och beräknas enligt 

             (2.15) 

där PR är den aktiva effektförlusten [W/km], n är antalet ledare, I är strömmen i varje ledare 

[A] och RAC,T är den effektiva AC-resistansen vid temperaturen T [Ω/km]. [9] 

2.5.2 Dielektriska förluster 

En kondensator som laddas upp eller laddas ur leder en ström (uppladdningsström) som 

uppstår vid varje cykel i en krets med växelspänning. Denna ström uppkommer även i en 

kabel som har en kapacitiv egenskap. Idealt är uppladdningsströmmen helt ur fas med den 
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pålagda spänningen varför det inte uppstår några förluster i kabelns dielektrikum (isolation). I 

verkligheten är så inte fallet och därmed kommer en nettoström flyta genom isolationen och 

ge upphov till ohmska förluster. Dessa förluster kallas för de dielektriska förlusterna och 

beräknas enligt 

          
      )       (2.16) 

där PD är den dielektriska förlusten [W/km], n är antalet ledare, ω är vinkelfrekvensen [rad/s], 

C är kapacitansen till jord [µF/km], ULN är fasspänningen [V] och tan(δ) är den dielektriska 

förlustfaktorn. Vinkeln δ är beroende av spänning och frekvens men framför allt av 

isolationsmaterialet och bör vara så nära 0
o
 som möjligt för att minimera förlusterna. [9] 

2.5.3 Skärmförluster 

Skärmförluster uppstår i AC-kablar på grund av virvelströmmar (eddyströmmar) och 

jordströmmar i skärmen. Virvelströmmarna uppkommer på grund av den elektromotoriska 

kraft som induceras i ledaren som i sin tur kommer från det varierande magnetiska fältet. 

Förlusterna från virvelströmmar beräknas enligt den empiriska formeln nedan 

 
      (

   

  
(
  

  
)
 

     ) (2.17) 

där PE är förlusterna som uppkommer på grund av virvelströmmarna [W/km], n är antalet 

ledare, I är strömmen i ledaren [A], ω är vinkelfrekvensen [rad/s], Rs är resistansen i skärmen 

[Ω/km], dm är skärmens medeldiameter [m] och S är avståndet mellan faserna [m]. [9] 

När skärmen runt kabeln jordas bildas en sluten krets vilket tillåter en ström att flyta. 

Denna ström ger upphov till ohmska förluster vid sluten skärmning vilka beräknas enligt 

 
   

    
   

  
    

 
 (2.18) 

där PJ är jordströmsförlusterna [W/km], I är strömmen i ledaren [A], Xm är den induktiva 

reaktansen [Ω/km] och RS är resistansen i skärmen [Ω/km]. Den induktiva reaktansen räknas 

ut enligt 

              (2.19) 

där f är den elektriska frekvensen [Hz] och L är kabelns induktans [mH/km]. [9] 

2.5.4 Totala elektriska förluster 

De totala elektriska förlusterna i en kabel består av de som beskrivits i avsnitt 2.5.1 till 2.5.3 

och uppkommer under normala förhållanden. De dielektriska förlusterna PD uppkommer även 

i de fall då ingen last ansluts till kabeln (no load-fallet). En kabel som är ansluten till en 

produktionskälla men inte till en last kommer utveckla dielektriska förluster enligt ekvation 

(2.16) ovan. Således blir de totala förlusterna i en kabel 

        (        )     (2.20) 

där Ptot är de totala förlusterna [W/km], kl är 1 om kabeln är ansluten till en last och 0 om 

ingen last är ansluten, PR är de resistiva förlusterna [W/km], PE är förlusterna från 
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virvelströmmar [W/km], PJ är jordströmsförlusterna [W/km] och PD är de dielektriska 

förlusterna [W/km]. 

De aktiva effektförlusterna erhålls genom att multiplicera ekvation (2.20) med kabelns 

effektiva längd l [km]. En kabelsträckning utritad på en karta beskriver enbart den 

horisontella längden hos kabeln. I praktiken varierar kabelns altitud utefter kabelsträckningen 

vilket påverkar den effektiva kabellängden. Precis vid anslutningar kan kablar vara dragna i 

rent vertikal riktning vilket även det ger upphov till en längre kabellängd än den angivna på 

en karta. Med anledning av detta multipliceras den horisontella kabelsträckan med en faktor 

för att kompensera för den extra kabelsträckningen. I denna faktor har även hänsyn tagits till 

att en kabels ledare är tvinnad vilket gör den effektiva längden något längre än själva kabelns 

längd. [1] 

2.5.5 Den reaktiva effektens påverkan på kabelförluster 

Den skenbara effekt som flödar genom en kabel påverkar strömmen som flödar genom 

densamma. Vid växelspänning måste hänsyn tas till reaktiv effekt som produceras och 

konsumeras i systemet eftersom det påverkar strömmens storlek. Den skenbara effekten S 

består av en aktiv effektkomponent och en reaktiv effektkomponent. 

            
  (2.21) 

där S är den skenbara effekten [VA], P är den aktiva effekten [W], Q är den reaktiva effekten 

[VAr], j är den imaginära enheten talet, VLN är fasspänningen [V] och I
*
 är det komplex 

konjugatet av strömmen [A].  

Den ström som flyter genom kablarna beror således inte enbart på den aktiva effekten utan 

även på den reaktiva effekten. Resistiva förluster beror på strömmens absoluta värde varför 

det är praktiskt att uttrycka detta med hjälp av effektfaktorn cos(φ). 

 
| |    

 

|   |      )
 

 

        )
 (2.22) 

där I är strömmens absoluta värde [A], P är den aktiva effekten [W], VLN är fasspänningen [V] 

och cos(φ) är effektfaktorn. 

Beroende på hur en generator är inställd kan den antingen konsumera eller producera 

reaktiv effekt vilket påverkar generatorns effektfaktor. Detta har stor inverkan på de förluster 

som uppstår i ett elnät. Ju mer reaktiv effekt som konsumeras/produceras, desto större 

resistiva förluster för samma överförda aktiva effekt. Den reaktiva effekten är däremot 

nödvändig för att upprätthålla spänningsnivån i nätet. 

En generator kan vara inställd att köra på olika sätt med avseende på reaktiv effekt. 

Antingen är målet att hålla en spänning på 1,0 p.u. vid en viss buss vilket innebär att 

generatorn producerar/konsumerar reaktiv effekt om så behövs eller så är målet att hålla en 

viss effektfaktor. För att hålla en viss effektfaktor måste generatorn producera/konsumera en 

bestämd reaktiv effekt vilket påverkar spänningsnivån i nätet. Hur en generator är inställd 

påverkar alltså den reaktiva effekten samt spänningsnivån i nätet, detta påverkar i sin tur 

strömmens belopp. Således är förlusterna i det interna elnätet beroende av hur generatorerna 

är inställda under drift. 
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2.6 Korrektionsfaktorer till märkström 

Det som avgör hur mycket ström som kan flyta i en kabel är ofta isolationens temperatur. Om 

isolationen blir för varm kommer dess fasta konsistens förändras och mjukna. Detta innebär 

att själva ledaren tränger igenom isolationen (på grund av gravitationen) vilket påverkar det 

elektriska fältet i kabeln. Det elektriska fältet blir inte längre symmetriskt och det ger i sin tur 

upphov till urladdningar som skadar kabeln och förkortar dess livslängd. 

En kabeltillverkare lämnar information om den högsta tillåtna strömmen (märkström) som 

får flöda i en kabel utan att skada isolationen. Denna siffra är dock framtagen i speciella 

förhållanden specifika just vid provtagningen. Med anledning av detta måste märkströmmen 

multipliceras med flera korrektionsfaktorer som tar hänsyn till förhållanden vid just den plats 

kabeln avses placeras. Detta för att ta reda på maximalt tillåten ström som får köras genom 

kabeln utan att kabeln tar skada. [3] 

Olika korrektionsfaktorer och deras respektive ursprung presenteras i bilaga 1.  
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Kapitel 3 Transformatorer 

Transformatorer finns placerade på flera platser i en vindkraftpark. Varje turbin har en 

transformator som transformerar upp spänningen från generatorns spänningsnivå (~400-690 

V) till det interna nätets spänningsnivå (~24-33 kV). Utöver detta finns ofta en större 

parktransformator som överför parkens hela effekt till överliggande elnät.  

Tillsammans står transformatorerna för en relativt stor del av de elektriska förlusterna i en 

vindkraftpark [2]. Transformatorn är en komponent som förbrukar aktiv effekt även i de fall 

då ingen produktion är ansluten. Dessa förluster kallas för tomgångsförluster och beskrivs i 

avsnitt 3.1. De förluster som enbart uppkommer under drift kallas för belastningsförluster och 

beskrivs i avsnitt 3.2. 

3.1 Tomgångsförluster 

Ett magnetiskt fält som uppkommer på grund av spolarna i en transformator ska idealt variera 

linjärt med den ström som flyter genom spolen. I praktiken är så inte fallet eftersom värdet på 

järnkärnans magnetiska permeabilitet inte är en konstant utan beror av det magnetiska flödet. 

Detta fenomen kallas hysteres och ger upphov till förluster som beräknas enligt den empiriska 

ekvationen nedan. 

          
       (3.1) 

där Phys är hysteresförlusterna [W], Kh är hystereskonstanten som beror på materialet, Bm är 

den maximala flödestätheten [T], f är den elektriska frekvensen [Hz] och V är järnkärnans 

volym [m
3
]. [13] 

När järnkärnan utsätts för ett varierande magnetiskt flöde uppstår en inducerad spänning. 

Denna spänning driver en virvelström som i sin tur ger upphov till förluster. För att minska 

dessa förluster lamineras transformatorns järnkärna. Virvelströmsförlusterna beräknas enligt 

ekvationen nedan. 

 
     

 

  
       

   (3.2) 

där Pvir är virvelströmsförlusterna [W], ζ är konduktiviteten i kärnan [S/m], d är 

lamineringens tjocklek [m], Bm är den maximala flödestätheten [T] och V är järnkärnans 

volym [m
3
]. [14] 

Utöver hysteresförluster och virvelströmförluster förekommer en tredje typ av 

tomgångsförlust som kallas onormala förluster. De onormala förlusterna beror på diffusion i 

kristallstrukturen hos materialet. De onormala förlusterna är mycket små och beräkning av 

dem är komplicerat och tidskrävande varför de ofta bortses från. [14] 
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De totala tomgångsförlusterna är summan av hysteresförlusterna och virvelströmsförlusterna. 

               (3.3) 

där PFe är tomgångsförlusterna [W], Phys är hysteresförlusterna [W] och Pvir är 

virvelströmsförlusterna [W]. 

3.2 Belastningsförluster 

Belastningsförluster består av de resistiva förluster som uppkommer i kopparlindningar i 

transformatorn. Dessa förluster uppkommer enbart då en ström flyter genom lindningarna och 

är direkt beroende av strömstyrkan. 

       
      

    (3.4) 

där PCu är belastningsförlusterna [W], I1 och I2 är strömmen i primär- respektive 

sekundärlindningen [A] och R1 och R2 är resistansen i primär- respektive sekundärlindningen 

[Ω]. 

3.3 Transformatorns verkningsgrad 

Då belastningsförlusterna i en transformator är beroende av strömmen innebär det att även 

verkningsgraden för transformatorn beror av strömmen. Transformatorn har med andra ord 

olika verkningsgrad för olika effektflöden. Verkningsgraden erhålls genom att kombinera 

ekvationerna givna i avsnitt 3.1 och 3.2. Transformatortillverkare lämnar information om 

transformatorns märkeffekt varför det är praktiskt att utnyttja denna vid beräkning av 

verkningsgraden. Således används följande ekvation 

 
        )  

         )

        )           
 (3.5) 

där ηtrafo är transformatorns verkningsgrad, SR är transformatorns märkeffekt [VA], PNL är 

tomgångsförlusterna vid märkspänning [W] och PLL är belastningsförlusterna vid märkström 

[W]. n är den relativa lastfaktorn som är den andel av full last (skenbar effekt) som flödar 

genom transformatorn. Med andra ord är n lika med 1 vid märkeffekt och 0,5 vid halv 

märkeffekt osv. Belastningsförlusterna PLL är temperaturberoende. [13] 

Verkningsgraden kan även uttryckas som förhållandet mellan effekt som flödar ut ur 

transformatorn och effekt som flödar in i transformatorn: 

 
       

  

  
 (3.6) 

där P2 är den aktiva effekten ut ur transformatorn [W] och P1 är den aktiva effekten in i 

transformatorn [W].  
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Om ekvation (3.5) och (3.6) kombineras erhålls ekvationen nedan. 

                                 (3.7) 

där Ptrafoförluster är de aktiva effektförlusterna i transformatorn [W]. 

Från ekvation (3.5) inses att transformatorns verkningsgrad har ett maximalt värde med 

avseende på lasten P2 under förutsättning att spänning och frekvens är konstant. Genom att 

derivera verkningsgraden med avseende på lasten kan den maximala verkningsgraden hittas. 

 Det visar sig då att den maximala verkningsgraden uppnås då tomgångsförlusterna är lika 

stora som belastningsförlusterna vilket motsvarar en överförd aktiv effekt enligt ekvationen 

nedan. 

 

     
   √

   

   
      )  (3.8) 

där Pηmax är överförd aktiv effekt vid maximal verkningsgrad [W], SR är skenbar märkeffekt 

[VA], PNL är tomgångsförluster och PLL är kopparförlusterna vid märkström [W] och cos(φ) är 

effektfaktorn. [13] 

Vid dimensionering av en transformator är det viktigt att den maximala verkningsgraden 

erhålls vid den effekt som förväntas förekomma oftast under transformatorns livstid. Detta är 

speciellt viktigt för en vindkraftpark då den överförda effekten kan variera kraftigt med tiden. 

Generellt har en transformator relativt hög verkningsgrad oavsett överförd effekt. 

Verkningsgraden brukar ofta vara över 98 %. [14] 

3.4 Förlustutnyttjningstid 

Då en beställare skickar ut en offertförfrågan till transformatortillverkare anges ofta hur 

mycket förluster i transformatorn anses vara värda. Det är då intressant att känna till 

transformatorns förlustutnyttjningstid som är kvadratiskt beroende av strömmen. 

Förlustutnyttjningstiden är ett mått på hur stor del av drifttiden som transformatorn går på full 

effekt. Detta beräknas enligt ekvationen nedan. 

 

    ∑(
  

    
)
  

   

 (3.9) 

där Tf är förlustutnyttjningstiden [h], T är det tidsintervall man tittar på [h] (oftast 8760 h), Si 

är den skenbara effekt som överförs i transformatorn för tidpunkt i [VA] och Snom är 

transformatorns nominella skenbara effekt [VA].  

En transformator som dimensioneras fel kan i värsta fall bli överhettad under lång tid vilket 

kan minska dess livslängd drastiskt. Det är därför viktigt att beställare och tillverkare noga 

övervägt förlustutnyttjningstiden då upphandling görs. 
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Kapitel 4 Produktion från vindkraftverk 

Ett vindkraftverk (turbin tillsammans med generator) är den komponent i en vindkraftpark 

som omvandlar energin i vinden till elektrisk energi. Hur stor den elektriska energin blir är 

direkt beroende av vindens hastighet, luftens temperatur, terräng, luftfuktighet och 

aerodynamiken hos vindkraftverken. Alla dessa parametrar följer komplicerade fysikaliska 

lagar och deras respektive påverkan på elproduktionen omfattar enskilda examensarbeten för 

sig. I detta kapitel beskrivs de grundläggande principerna för hur vindkraftverket omvandlar 

vindens energi till elektrisk energi.  

4.1 Vindresursen 

Luft som flödar genom en tänkt yta innehåller en viss rörelseenergi. Det går att uttrycka 

rörelseenergin som passerar genom ytan per tidsenhet (vindens effekt) enligt 

 
      

 

 
      (4.1) 

där Pvind är vindens effekt [W], ρ är luftens densitet [kg/m
3
], A är den tänkta ytan [m

2
] och v är 

vindens hastighet [m/s]. [15] 

Ekvation (4.1) ovan gäller under förutsättning att vindhastigheten v är konstant över hela 

ytan. I praktiken är vindhastigheten inte konstant över en yta och varierar i huvudsak med 

höjden från marken. En turbintillverkare tar hänsyn till detta då information om turbinens Cp-

kurva lämnas till kunden, se avsnitt 4.2. 

Utöver vindens hastighet varierar även luftens densitet med höjden över markytan. Luftens 

densitet beror av temperaturen och luftfuktigheten som är starkt beroende av väderleken. 

Normalt sett tas ingen hänsyn till luftfuktigheten då densiteten räknas ut eftersom dess 

påverkan är liten. Den ideala gaslagen används för att bestämma luftens densitet: 

   
 

  
       

 

 
  (4.2) 

där R är gaskonstanten [J/kg*K], p är lufttrycket [kN/m
2
] och T är temperaturen [K]. [15] 

4.1.1 Mätning av vind 

Då effekten är proportionell mot vindens hastighet i kubik enligt (4.1) är det viktigt att bra 

vindmätningar har gjorts innan bygget av en turbin påbörjas. Detta eftersom små ändringar i 

vindhastigheten leder till stora effektändringar och således även den levererade energin. Om 

ett projekt baseras på felaktig vinddata finns risken att det aldrig går med vinst även om tidiga 

beräkningar pekade på det. Med tillgänglig vinddata är det möjligt att uppskatta vindens 

effekt och den effekt som turbinen kan utvinna ur vinden. 

Om tillräckliga vindmätningar saknas går det att beskriva vindhastigheter med hjälp av 

täthetsfunktioner som beskriver sannolikheten för att en viss vindhastighet ska uppträda under 

ett år. Med dessa täthetsfunktioner kan vindens hastighet skattas över ett år och följaktligen 
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även den levererade energin från vindturbinen. Olika statistiska fördelningar kan användas för 

att beskriva vindhastigheten men de två vanligaste är Rayleigh-fördelningen och 

Weibullfördelningen, i detta examensarbete behandlas endast Weibullfördelningen. 

 
                                )  (

 

 
) (

 

 
)
   

  (
 
 
)
 

  (4.3) 

 

där p(v) är sannolikheten för att vindhastigheten v [m/s] ska uppträda, k och c är 

skalparametrar som i sin tur beror av medelvindhastigheten och dess variation. Vid 

användande av Weibullfördelningen krävs det information om de två så kallade 

weibullparametrarna k och c. Det bör poängteras att vindfördelningar inte är lika noggranna 

som faktiska vindmätningar men att de kan användas i ett tidigt skede för att ta beslut om en 

vindmätningsmast ska upprättas. [15]  

Ett komplement till vindfördelningar är att använda data från närliggande mätmaster om 

sådant finns tillgängligt. Det är ofta inte en dålig approximation att vindförhållandena vid en 

site liknar vindförhållandena vid en närliggande site. 

4.2 Produktion från vindkraftverk 

Vid en given luftdensitet och vindhastighet kan energin i vinden beräknas. Denna energi 

fångas upp av ett vindkraftverk som i sin tur (via generatorn) levererar elektrisk energi till 

elnätet. Vindkraftverkets förmåga att fånga upp energi ur vinden kallas dess effektkoefficient, 

CP, och ska inte förväxlas med vindkraftverkets verkningsgrad. 

Effektkoefficienten uppkommer på grund av det faktum att luften som träffar ett 

vindkraftverk har möjlighet att färdas runt den svepta rotorytan istället för genom densamma. 

Till skillnad från ett vattenkraftverk (där allt vatten färdas genom turbinens svepta rotoryta) 

kommer alltså en stor del av vindens energi inte kunna utvinnas. Typiska värden för 

effektkoefficienten brukar som högst ligga omkring 50 % men varierar med vindens hastighet. 

Det teoretiskt maximala värdet på CP för en horisontell vindturbin är 16/27 ≈ 59 % vilket 

bevisades av Albert Betz. [15] 

Den effekt som turbinen i ett vindkraftverk levererar beskrivs enligt ekvationen nedan. 

 
                

 

 
        (4.4) 

där Pturbin är turbinens effekt [W], ρ är luftens densitet [kg/m
3
], A är den svepta rotorarean 

[m
2
], v är vindens hastighet [m/s] och CP är effektkoefficienten. Storleken på 

effektkoefficienten och hur den varierar med vindhastigheten lämnas av turbintillverkaren. 

Figur 4-1 visar hur en typisk effektkoefficient varierar med vindhastigheten (effektkurvan för 

vindturbinen). 
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Figur 4-1 Exempel på effektkurva och effektkoefficient för en vindturbin. För att bibehålla konstant effekt vid ökande vind 

måste effektkoefficienten minska. [16] 

I effektkurvan kan tre speciella punkter utläsas: 

 Cut-in vindhastighet (3 m/s): Den vindhastighet vid vilken turbinen börjar rotera och 

producera energi. Alltför låga vindhastigheter räcker oftast inte för att kunna 

producera elektrisk energi. 

 Nominell effekt (335 kW) och nominell vindhastighet (13 m/s): Den nominella 

effekten (märkeffekten) som turbinen producerar vid den nominella vindhastigheten. 

 Cut-out vindhastighet (25 m/s): Den vindhastighet vid vilken rotorn kan ta skada om 

den inte tas ur drift. Vid denna vindhastighet bromsas rotorn ned och står still tills 

vindhastigheten minskat. 

I figuren ovan framgår att effektkoefficienten minskar med ökad vindhastighet, detta beror på 

att det ofta är önskvärt att vindkraftverkets effekt är konstant. För att bibehålla en konstant 

absolut turbineffekt vid ökad vindhastighet måste den relativa energin som utvinns ur vindens 

energi minska. 

4.3 Vindkraftparker 

En vindkraftpark består av två eller flera vindkraftverk placerade i närheten av varandra. 

Detta ger flera fördelar i form av gemensamma vägbyggen, ökad redundans i levererad effekt 

till elnätet, en större gemensam transformator kan användas istället för flera mindre 

transformatorer etc. 

Den största nackdelen med flera vindkraftverk i närheten av varandra är hur den inbördes 

energiutvinningen påverkar vindens rörelser. Vind som passerar genom en vindturbin blir mer 

turbulent och får minskad hastighet efter turbinen. Detta innebär att ett vindkraftverk som är 

placerat nedströms ett annat vindkraftverk upplever en lägre vindhastighet jämfört med 

vindkraftverket som är uppströms. Med andra ord kommer en vindkraftpark inte producera 

lika mycket energi som ett motsvarande antal isolerade vindturbiner skulle göra. Detta 

fenomen kallas för vakeffekten och den minskade produktionen på grund av vakeffekten 

kallas för vakförluster. 
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Vakförlusterna är beroende av avståndet mellan turbiner (både nedströmsavstånd och 

korsströmsavstånd), turbinstorlek, antal turbiner samt vindens egenskaper så som turbulens, 

vindhastighet och förhärskande vindriktning. Med förhärskande vind menas den vindhastighet 

och vindriktning som oftast förekommer på en given geografiskt position. 

 

Figur 4-2 Schematisk bild över en vindkraftpark. Prevailing wind är den förhärskande vinden, downwind spacing är 

nedströmsavståndet mellan turbinerna, crosswind spacing är korsströmsavståndet mellan turbinerna. [15] 

En ökad turbulens innebär att vind som passerat genom en vindturbin blir påverkad av den 

vind som färdats runt samma vindturbin. Detta leder till att vindhastigheten nedströms en 

vindturbin blir lägre vid ökad turbulens. Turbulensens intensitet brukar vara omkring 10-15 % 

på land men kan vara mycket högre (upp till 50 %) om terrängen är ojämn. [15] 

Det har visat sig att nedströmsavståndet, korsströmsavståndet och turbulensens intensitet är 

de faktorer som till störst del påverkar vakförlusterna i en vindkraftpark. En rekommendation 

brukar vara att placera turbinerna med ett nedströmsavstånd på 7-10 turbindiametrar och med 

ett korsströmsavstånd på 5 turbindiametrar med den förhärskande vindens riktning som 

referens. Detta brukar generellt leda till vakförluster lägre än 10 % av maximal produktion. 

[15] I praktiken kan det vara svårt att placera turbiner i ett rutmönster liknande det i Figur 4-2 

på grund av områdets topografi. 

4.3.1 Beräkning av vakförluster 

Vid beräkning av vakförluster måste hänsyn tas till vindens riktning eftersom det påverkar 

vilka vindkraftverk som är placerade nedströms andra vindkraftverk. Vakeffekten som 

fenomen är mycket komplicerat och behandlar strömning i alla dimensioner. De modeller som 

används för att uppskatta vakeffekten är ofta semi-empiriska just på grund av det faktum att 

de modeller som är helt teoretiska kräver mycket datorkraft för beräkningar. 

Den vanligaste modellen för vakförluster är Katic’s modell där vindens strömning antas 

expandera längs vaken med en homogen hastighetsfördelning. Enligt modellen är 

vindhastigheten som lägst omedelbart efter vindkraftverket och ökar med avståndet från 

vindkraftverket. 
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Figur 4-3 Katic’s vakmodell, U0 är den ostörda vindhastigheten, D är turbindiametern, Dx är vakens diameter på ett avstånd x 

bakom turbinen och Ux är vindhastigheten på samma avstånd. [15] 

Ekvationen för vindhastigheten i vaken presenteras nedan. 

 
  

  

  
 

  √    

(    
 
 )

  (4.5) 

där vx är vindhastigheten på ett avstånd x [m] bakom vindturbinen [m/s], v0 är den ostörda 

vindhastigheten [m/s], CT är turbinens tryckkraftkoefficient, D är turbinens diameter [m] och 

k är en konstant som avgör hur fort vakens area ökar bakom turbinen. k är en empirisk 

konstant som brukar sättas till 0,075 för den turbin som står längst uppströms och till 0,11 för 

de turbiner som står i vaken av den första turbinen. För en vindkraftpark visar det sig att 

variationer i konstanten k inte påverkar den totala uppskattade energiproduktionen särskilt 

mycket. [15]  

Turbinens tryckkraftkoefficient CT är en koefficient som beskriver hur stor mekanisk 

påfrestning (vridmoment) turbintornet känner av vid en viss vind. Information om 

tryckkraftkoefficienten ges av turbintillverkare och i de fall denna information inte finns 

tillgänglig kan en approximation göras med den empiriska ekvationen nedan. 

 
   

          )

  
 (4.6) 

där CT är tryckkraftkoefficienten och v är vindhastigheten vid turbinen [m/s]. Denna ekvation 

leder till en något konservativ approximation. [17] 

I de fall då vaken från flera turbiner påverkar en turbin utökas ekvation (4.5) genom att ta 

hänsyn till vaken som bildas från varje turbin individuellt. 
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 (4.7) 

Där vi är vindhastigheten vid turbin i [m/s], v0 är den ostörda vindhastigheten [m/s], vi,j är 

vindhastigheten vid turbin i då hänsyn enbart tas till vaken från turbin j. Summationen utförs 

för alla turbiner j som påverkar vindhastigheten vid turbin i. [15] 
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4.4 Tillgänglighet 

Beroende på yttre faktorer kan turbiner tvingas vara avstängda vid tillfällen då det råder goda 

vindförhållanden. Det kan bero på t.ex. elfel eller schemalagda underhållsstopp. De tillfällen 

som turbiner står stilla på grund av att det är för låg eller för hög vindhastighet påverkar inte 

turbinens tillgänglighet. Normalt brukar tillgängligheten vara kring 95 % men på nyare 

turbinmodeller kan tillgängligheten uppgå till 97-99 %. [15] 

Vid beräkning av elproduktion från en vindkraftpark måste hänsyn tas till turbinernas 

inbördes tillgänglighet. Normalt minskar tillgänglighetens påverkan på parkens effekt ju fler 

turbiner som installeras i parken. Detta eftersom det sällan är flera turbiner som är avstängda 

under samma tidsperiod. En låg tillgänglighet innebär att en vindkraftpark producerar mindre 

energi än vad den skulle gjort om turbinerna varit i drift under hela tiden som det var möjligt 

att producera energi. 

4.5 Utnyttjningstid 

Inom vindkraftbranschen används uttrycket utnyttjningstid vilket är ett mått på hur ofta en 

turbin eller en vindkraftpark levererar full installerad effekt. Utnyttjningstiden beräknas som: 

hur länge skulle turbinen/parken behöva leverera full effekt för att producera samma energi 

som den gjort under ett år? Divideras utnyttjningstiden med antal timmar på ett år erhålls 

kapacitetsfaktorn. Det är viktigt att skilja kapacitetsfaktorn (som brukar ligga kring 20-25 %) 

mot tillgängligheten (som brukar ligga kring 97-99 %). Tillgängligheten visar hur ofta 

turbinen kan producera energi, kapacitetsfaktorn visar hur ofta turbinen levererar nominell 

effekt. Utnyttjningstiden beräknas enligt 

 

        ∑
  

  

    

   

 (4.8) 

där Tu är utnyttjningstiden [h], Pi är effekten timme i [W] och Pn är installerad effekt för 

turbinen/parken [W]. 

4.6 Interna förluster i vindkraftverken 

I moderna vindkraftverk används ofta direktdrivna permanentmagnetiserade generatorer. Det 

innebär att den spänning som induceras har en varierande frekvens och magnitud. Den el som 

levereras ut på nätet måste uppfylla fastställda krav vad gäller frekvens och spänning varför 

kraftelektronik används. Kraftelektroniken består bland annat av likriktare och omvandlare 

och ger upphov till elektriska förluster. 

Den producerade effekten från generatorn transporteras med kabel ned genom turbintornet 

innan den passerar kraftelektroniken och transformatorn. Spänningsnivån i denna kabel är 

relativt låg vilket leder till höga strömmar och förluster. Generellt gäller dock att förlusterna i 

tornkabeln är försumbara i förhållande till förlusterna i kraftelektroniken. [18] 
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Figur 4-4 Schematisk bild över det interna elsystemet i ett vindkraftverk. Effektkurva given från turbintillverkare är oftast 

mätt antingen i punkt A eller i punkt B. 

Det finns ingen standard för var i vindkraftverket en effektkurva ska vara uppmätt. Det är upp 

till respektive turbintillverkare att besluta om mätpunkt för producerad effekt. Allmänt gäller 

dock att förluster i tornkabel och kraftelektronik är medräknade i effektkurvan och 

mätpunkten är antingen i punkt A eller i punkt B i Figur 4-4. [2] 
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Kapitel 5 Statisk analys av elsystem 

Vid beräkning av de elektriska förlusterna i en vindkraftpark måste ström och spänning i 

samtliga noder i nätet vara kända. Ström och spänning beror i sin tur på den aktiva och 

reaktiva effekt som respektive vindkraftverk producerar/konsumerar. Därmed varierar 

storleken på ström och spänning i vindkraftparken med den aktuella vindhastigheten. 

Beroendet mellan ström, spänning och aktiv/reaktiv effekt beskrivs av olinjära 

ekvationssystem. Dessa specifika problem brukar kallas för lastflödesproblem. 

Lastflödesproblem går normalt inte att lösa analytiskt varför lösningarna till systemet hittas 

med hjälp av iterationsmetoder. De vanligaste iterationsmetoderna är Gauss-Seidel och 

Newton-Raphson. Nedan beskrivs hur Newton-Raphson appliceras på ett lastflödesproblem. 

5.1 Newton-Raphson för ett generellt system 

Iterationsmetoden som benämns Newton-Raphson är inte specifikt utvecklad för 

lastflödesproblem. Metoden går att använda för vanliga icke-linjära ekvationssystem på 

formen 

 

   )  [

    )
    )

 
    )

]     (5.1) 

där högerledet y är känt, vektorn x är obekant och ekvationerna f1, f2, …, fN har 

lösningsvektorn x (fet stil betecknar en vektor). 

Med hjälp av en startgissning x0 och den så kallade jacobianen kan en bättre lösning x1 

bestämmas enligt 

           
         ))  (5.2) 

där xi+1 är lösningen efter iteration i+1, xi är lösningen efter iteration i och Ji är jacobianen till 

matrisen F(xi). [7] 

För varje ny iteration beräknas felet mellan den verkliga lösningen och den uppskattade 

lösningen som y - F(xi) = ε. Iterationen fortsätter ända tills önskad felmarginal ε erhållits. 

5.2 Newton-Raphson för lastflödesproblemet 

I lastflödesproblem delar man upp systemet i flera bussar (noder). Det antas att spänningens 

belopp och vinkel endast är känd vid en av dessa bussar (slackbussen). Vid övriga bussar 

antas istället aktiv- och reaktiv effekt vara kända (PQ-buss) eller aktiv effekt samt 

spänningens belopp (PV-buss). I figuren nedan visas ett exempel på hur ett enkelt 

lastflödesproblem ser ut. 
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Figur 5-1 Exempel på ett enkelt lastflödesproblem. Buss 1 motsvarar slackbussen och buss 2 motsvarar en konsument på 

elnätet. [19] 

Vid buss 1 (slackbussen) är spänningen känd till belopp och vinkel, vid buss 2 (PQ-buss) är 

aktiv- och reaktiv effekt kända. Ledningen som binder samman buss 1 och buss 2 modelleras 

med hjälp av dess impedans. Samtliga värden anges enligt per unit-systemet.  

I ekvation (5.2) ovan motsvaras vektorn x av den vektor som innehåller spänningens 

belopp och vinkel för samtliga noder i systemet.  Felet mellan den verkliga lösningen och den 

uppskattade lösningen motsvaras av felet mellan de kända effekterna och de beräknade 

effekterna. 
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  (5.3) 

där δi är spänningens vinkel vid buss i, Vi är spänningens belopp vid buss i, N är antalet bussar 

i systemet och Pi,känd /Qi,känd är den kända aktiva- och reaktiva effekten vid buss i. Pi(x) och 

Qi(x) är den uträknade aktiva- och reaktiva effekten vid buss i givet lösningsvektorn x. 

Jacobianen i ekvation (5.2) beräknas genom de partiella derivatorna för den aktiva och 

reaktiva effekten enligt ekvation (5.4) nedan. [7] 
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 (5.4) 

Se bilaga 2 för detaljer om hur de olika partiella derivatorna beräknas.  

Kablarna i systemet representeras av impedanser som i sin tur skrivs om till 

admittansmatrisen. 
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  [

       

   
       

] (5.5) 

där Yii är summan av alla admittanser kopplade till buss i (givet som visare) och Yij är 

admittansen kopplad mellan buss i och j med ombytt tecken (givet som visare). [19] 

Slutligen används ekvationerna nedan för att bestämma aktiv- och reaktiv effekt vid varje 

buss givet en vektor x. 
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 (5.7) 

där Pi och Qi är aktiv- och reaktiv effekt vid buss i, Vi är spänningens belopp vid buss i, δi är 

spänningens vinkel vid buss i, Yin är admittansens belopp på plats (i,n) i admittansmatrisen 

och θin är admittansens argument på plats (i,n) i admittansmatrisen. [19] 

En generator modelleras oftast som en PV-buss där aktiv effekt och spänningens belopp är 

känt. Under iterationens gång uppskattas den reaktiva effekten vid PV-bussen.  
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där Qi är den uppskattade reaktiva effekten vid buss i, Vi är spänningen vid buss i, Yin är 

admittansen på plats (i,n) i admittansmatrisen. Stjärna markerar det komplexa konjugatet. 

Den reaktiva effekten som kan levereras från en generator är beroende av den aktiva 

effekten som levereras från generatorn. Detta beroende illustreras i generatorns så kallade 

kapabilitetsdiagram. När den reaktiva effekten uppskattats för en buss i måste en kontroll 

göras så att Qi inte överstiger det maximala eller minimala värdet för reaktiv effekt givet av 

kapabilitetsdiagrammet. Om så är fallet måste iterationen göras om där generatorbussen sätts 

till en PQ-buss istället för en PV-buss och den reaktiva effekten sätts till det maximala eller 

minimala värdet för den specifika generatorn. [20] 

5.3 Förenklad analys av elsystem 

Det är även möjligt att göra en förenklad statisk analys av elsystem där iteration inte är 

nödvändigt. Detta görs genom att sätta spänningens belopp vid respektive nod till 1,0 p.u. 

vilket innebär att spänningsfall i kablar försummas. Strömmen genom respektive kabel blir 

således enbart en funktion av antalet turbiner kopplade till kabeln samt deras inbördes effekt. 
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där Ii är strömmens belopp i kabel i [A], ULN är fasspänningen [V], Ni är antalet turbiner 

anslutna bakom kabel i, Pj är aktiv effekt levererad från turbin j [W] och cos(φj) är 

effektfaktorn vid turbin j. 

Den förenklade analysen är inte en korrekt fysikalisk metod att använda men möjliggör 

snabba beräkningar oberoende av spänningsvariationer. Generellt resulterar en förenklad 

analys i liknande resultat som en lastflödesanalys. Detta beskrivs utförligare i bilaga 5. 
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Kapitel 6 Metod 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en metod för att enkelt uppskatta de interna 

elektriska förlusterna i en vindkraftpark. Detta ska gå att göra i ett tidigt skede i 

projekteringen varför det ska vara enkelt att prova olika typer av kabellösningar, 

transformatorer och turbiner. 

Med krav på flexibilitet och enkelhet är det naturligt att utveckla en egen programvara för 

att lösa uppgiften. Programvaran utvecklas i MATLAB och döps för enkelhets skull till Wind 

Farm Electric System Calculator (WFESC). Nedan beskrivs hur förlusterna beräknas i 

WFESC. 

6.1 Metod för att beräkna förluster i kablar 

Genom att stegvis gå igenom varje vindhastighet och beräkna energiförlusterna vid den givna 

vindhastigheten kan förlusterna summeras över ett helt år. På samma sätt kan produktionen 

summeras över ett helt år och först därefter kan den totala andelen förluster beräknas. 

 

          ∫     )     )  

 

 

 (6.1) 

där Eprod är energiproduktionen under ett år [Wh], Pt(v) är turbinens effekt vid vindhastigheten 

v [W] och p(v) är sannolikheten att vindhastigheten v ska uppträda. Siffran 8760 motsvarar 

antal timmar på ett år och används för att uppnå ett års produktion. 

Som framgår av Figur 4-1 är turbinens effekt ingen funktion som går att utvärdera 

analytiskt varför integralen får göras i diskreta steg som en summation. Detta görs genom att 

dela upp vindhastigheten i flera intervall (flera vindklasser) och beräkna energiproduktionen 

för varje intervall: 
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 (6.2) 

där Eprod är producerad energi under året [kWh], N är antalet vindintervall, Nt är antalet 

turbiner i parken, Pt(vj,n) är turbineffekten hos turbin n vid vindhastigheten [kW], vj är 

vindhastigheten i mitten av intervall j [m/s] och Δv är intervallets längd. Ökad noggrannhet i 

beräkningen erhålls med kortare intervallängder men på bekostnad av beräkningstiden.  
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Förluster i parken som uppstår under ett år beräknas på samma sätt som i ekvation (6.2) ovan: 

 

             ∑        (  )   (  )    

 

   

 (6.3) 

där Eförlust är energiförlusterna under ett år [kWh] och Pförlust(vj) är effektförlusterna (i kablar 

och transformatorer) i parken vid vindhastighet vj [kW]. 

Kabelförlusterna beräknas enligt de ekvationer som beskrivits i Kapitel 2 med några 

förenklingar. Förenklingarna gäller framförallt jordströmsförlusterna som är svåra att beräkna 

för varje specifikt fall. Flera olika parametrar påverkar jordströmsförlusterna och en del av 

dessa bortses ifrån. Allmänt gäller dock att jordströmsförlusterna i en kabel är försumbara 

jämfört med de dielektriska förlusterna och de resistiva förlusterna. 

6.2 Metod för att beräkna förluster i transformatorer 

Aktiva effektförluster i en transformator består av två olika förluster som beskrivs i Kapitel 3. 

Från leverantörer är ofta tomgångsförluster PNL samt kopparförluster PLL vid nominell last 

givna. Utöver detta är även impedansen Z angiven i p.u.-systemet samt nominell effekt Sn 

givna. 

6.2.1 Transformatorförluster i lastflödesanalysen 

I ett lastflödesproblem kan en transformator representeras på samma sätt som en kabel under 

förutsättning att p.u.-systemet används. Det som krävs är då transformatorns reaktans och 

resistans vilket ofta inte är direkt givet av tillverkaren. Reaktans och resistans kan dock ofta 

beräknas utifrån givna värden. Först beräknas basvärdet för impedansen, därefter beräknas 

transformatorns resistans. 

      
     (6.4) 

där Zb är basvärdet för impedansen [Ω], Vn är nominell spänning [V] och Sn är den nominella 

effekten [VA].  

 
  

   

     
 (6.5) 

där R är transformatorns ekvivalenta resistans [p.u.], PLL är kopparförlusterna per fas [W] vid 

nominell ström, In är nominell ström [A] och Zb är basvärdet för impedansen [Ω].  

Slutligen erhålls reaktansen enligt 

    √      (6.6) 

där X är transformatorns reaktans [p.u.], Z är transformatorns impedans [p.u.] och R är 

transformatorns resistans [p.u.]. 

Då reaktans och resistans är kända modelleras ett vindkraftverk som en generator direkt 

kopplad till en transformator. De interna förluster som uppstår i omvandlare samt kablar som 

hänger i torn antas vara medräknade i effektkurvan som erhålls från turbintillverkare (se 
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avsnitt 4.6). I figuren nedan illustreras hur en vindpark på två turbiner (med varsin 

transformator) modelleras tillsammans med en huvudtransformator för hela parken. 

 
Figur 6-1 Exempel på modellering av en vindpark med två turbiner. Det två turbinerna är kopplade till parkens 

huvudtransformator via kablar. I vissa fall då avståndet är stort används en transportkabel mellan huvudtransformatorn och 

nätet. 

Observera att i ett lastflödesproblem görs ingen skillnad mellan en transformator (mellan buss 

4 och 2 i figuren) och en ledning (mellan buss 2 och 6 i figuren).  

I avsnitt 4.6 beskrevs att effektkurvan kan vara mätt på olika platser i turbinen beroende på 

turbintillverkare. För modelleringen innebär detta att turbintransformatorn i vissa fall anses 

vara inräknad i effektkurvan. Transformatorn tas då inte med i modellen över elnätet och 

generatorn antas ha en spänningsnivå som motsvarar det interna elnätets mellanspänning. 

6.2.2 Transformatorförluster i förenklad analys 

Strömmen som ger upphov till resistiva förluster är beroende av den skenbara effekten (se 

avsnitt 2.5.5). De totala förlusterna i den förenklade analysen vid en given tidpunkt i en 

transformator beräknas enligt ekvation (3.7) som är upprepad nedan. 
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  (6.7) 

där Ptrafoförluster är de aktiva effektförlusterna i transformatorn [W], PNL är järnförlusterna [W], 

PLL är kopparförlusterna vid nominell effektöverföring [W], SL är den skenbara effekten som 

överförs [VA] och Sn är nominell skenbar effekt för transformatorn [VA]. 

6.3 Metod för att ta hänsyn till vakförluster 

Vakförluster i en vindkraftpark beskrivs i avsnitt 4.3.1 där det framgår att en korrekt utförd 

utvärdering av vakförluster kräver avancerade fluidberäkningar. Utöver detta måste även 

hänsyn tas till turbiners geografiska placering vilket ofta är information som inte är känt i ett 

tidigt skede vid projektering av en vindkraftpark. 
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Istället för att beräkna vakförlusterna för var turbin antas hela parken uppleva samma 

vindhastighet och vindriktning vid ett givet tillfälle. När den totala produktionen och de totala 

förlusterna beräknats kan dessa sedan multipliceras med en parkverkningsgrad för att få fram 

siffror där hänsyn tagits till vakeffekter. Se bilaga 2 för en utvärdering av en alternativ metod 

att ta hänsyn till vakeffekter. Denna alternativa metod anses dock inte vara nödvändig för att 

få rimliga beräkningar av de elektriska förlusterna. 

Parkverkningsgraden är i sig en schablonsiffra som är mycket svår att uppskatta. En typisk 

parkverkningsgrad är ca 92 % men kan variera kraftigt mellan olika siter [21]. Det är därmed 

lämpligt att göra en del enkla vindberäkningar för en given site för att bestämma 

parkverkningsgraden.  

6.4 Antaganden och förenklingar 

Följande antaganden och förenklingar antas gälla då beräkningar utförs i WFESC: 

 Det antas att elnätet är ett balanserat trefassystem och att inga felströmmar 

uppkommer under integrationen. 

 Kablarnas resistans antas vara konstant under hela integrationen och påverkas inte av 

effektflöden och kabeltemperatur. 

 Vid lastflödesanalys har det antagits att samtliga turbiner är inställda på att hålla 

spänningen 1,0 p.u. vid respektive buss. I praktiken kan vissa turbiner vara inställda på 

ett annat vis. Till exempel kan turbinerna vara inställda på att hålla 1,0 p.u. vid en 

annan buss än den som är fysiskt närmast. 

 Vindkraftverken antas inte ha någon stilleståndstid utan kan producera energi så fort 

tillfälle ges. 

 Vid den förenklade analysen ansätts en effektfaktor för respektive vindkraftverk. 

Denna effektfaktor gäller sedan under hela integrationen över vindhastigheterna. I 

praktiken kommer effektfaktorn variera något beroende på det omkringliggande 

elsystemet.  

 För enkelhets skull har eddyströmmar och jordströmmar försummats i transportkabeln. 

Dessa strömmar är relativt små och bidrar inte nämnvärt till de totala förlusterna. 

 WFESC presenterar nominell ström för olika kabeldiametrar. Detta baseras på data 

från ABB [3] men appliceras på samtliga kabeltillverkares kablar. I praktiken kan det 

skilja sig något mellan olika kabeltillverkare vilket användaren måste vara 

uppmärksam på. 

 Tomgångsförluster som uppstår i en transformator innebär att strömmen ut ur en 

transformator är lägre än den varit om tomgångsförlusterna inte existerat. I WFESC 

antas tomgångsförlusterna inte påverka strömmen utan de läggs istället till i slutet av 

beräkningen. Med andra ord är strömmen något högre under beräkningens gång än vad 

den i praktiken borde vara. 
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6.5 Ekonomi  

Återbetalningstiden för ett vindkraftverk eller en vindkraftpark är generellt lång, ca 5-10 år 

[2]. Den enskilt största utgiften är investeringskostnaden medan inkomsterna är fördelade på 

hela livstiden. Med anledning av detta är det relevant att ta hänsyn till prisutveckling, 

kalkylränta och inflation vid investeringskalkyleringen. 

En vanlig metod för investeringskalkylering är nuvärdesmetoden. Metoden viktar en 

framtida inkomst med företagets avkastningskrav. Detta innebär att en framtida inkomst är 

mindre värd än om samma summa inkommer idag. Företagets avkastningskrav är den 

avkastning företaget förväntar sig av en lönsam investering, i avkastningskravet ska hänsyn 

även tas till den årliga inflationen. Nuvärdesmetoden beskrivs enligt ekvation (6.8). 

 
       ∑

  

    ) 

 

   

  (6.8) 

där NNV är nettonuvärdet [SEK], G är grundinvesteringen [SEK], n är antalet år beräkningen 

avser, Ri är resultatet för år i [SEK] och r är företagets avkastningskrav. Generellt gäller att 

om NNV är positiv så är investeringen att betrakta som lönsam. [22] 

Från det att en vindkraftpark är byggd består intäkterna av den producerade energin. Hur 

stora intäkterna blir är således helt beroende av det rådande elpriset. På kort sikt går det att 

uppskatta ett framtida elpris med acceptabel felmarginal men på längre sikt är det desto 

svårare. Elpriset samt värdet på elcertifikat får därför stor påverkan på nettonuvärdet för en 

investering. Eftersom prisutvecklingen är så osäker och påverkar nuvärdet mycket kan det 

vara av intresse att endast titta ett par år fram i tiden. Nettonuvärdet kommer då bli negativt 

men det är lättare att jämföra olika investeringar med varandra på ett mer rättvist sätt. 

I WFESC antas all producerad energi generera intäkter i form av elcertifikat som i sin tur 

kan variera med åren. All levererad energi till nätet genererar intäkter i form av såld el där 

även elpriset tillåts variera med åren. Dessa två intäkter slås samman med driftkostnad för 

parken för att räkna ut investeringens lönsamhet (Ri i (6.8)). 
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Kapitel 7 Resultat 

7.1 Wind Farm Electric System Calculator (WFESC) 

Programmet Wind Farm Electric System Calculator (WFESC) utvecklades i MATLAB för att 

beräkna de interna elektriska förlusterna i en vindkraftpark. I programmet kan användaren 

mata in turbin-, kabel-, transformator- samt vindfördelningsparametrar. Därefter kan turbiner 

placeras ut i olika radialer och grenar. Mellan varje turbin ligger en kabel som har parametrar 

enligt de värden användaren skriver in. 

 
Figur 7-1 Exempel på hur parklayouten ser ut i WFESC. I figuren representeras två radialer samt en subradial. Totalt syns 

också sju turbiner och kablar. 

I figuren ovan presenteras ett exempel på hur parklayouten kan se ut i WFESC. De två 

stjärnorna längst till vänster representerar radialer, stjärnan placerad i (4,2) är en så kallad 

subradial. Horisontella feta linjer är kablar och de blå ringarna med kryss är turbiner. 

Vertikala linjer är endast synliga för att tydliggöra layouten, de punkter som förbinds med 

vertikala linjer är i praktiken samma elektriska punkt. Observera att turbinerna placeras ut 

schematiskt efter hur de ligger i elsystemet, inte efter deras geografiska position. Det är med 

andra ord inga geografiska koordinater på x- och y-axlarna. 

I en vindkraftpark ansluts samtliga radialer till en gemensam parktransformator. Efter 

denna parktransformator är det också vanligt med en exportkabel för att exportera effekten 

från parken till region- eller stamnätet. Parktransformator och transportkabel är inte synliga i 

Figur 7-1 men användaren har möjlighet att ställa in parametrar för dessa i WFESC. 

Varje kabel och turbin representeras med unika egenskaper som går att ställa in om 

användaren så önskar. Vid inställningar för turbiner kan också turbinernas respektive 

transformatorparametrar ändras. 
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När parken är uppbyggd kan en beräkning av elförlusterna utföras. Vindinformation för siten 

ställs in med hjälp av weibullparametrar och därefter beräknas parkens effektflöden för en 

given vindhastighet. Genom att utföra en integration över samtliga vindhastigheter kan 

parkens energiproduktion beräknas på ett helt år. Slutresultatet blir alltså beräknade värden på 

producerad energi samt levererad energi till nätet. Skillnaden mellan dessa två är således 

förlusterna i det interna elnätet. 

Simuleringen görs antingen med den så kallade förenklade analysen eller med hjälp av 

lastflödesanalys (se Kapitel 5). Lastflödesanalysen kan utföras på olika sätt med olika 

inställningar på den reaktiva effektproduktionen/effektkonsumtionen. Implementeringen av 

lastflödesanalys gjordes med hjälp av MATLAB-tillägget MATPOWER [23].  

 
Figur 7-2 Exempel på resultatet av en körning med WFESC, t.v. lastflödesanalys, t. h. förenklad analys. I resultatet 

presenteras elproduktion samt elförluster fördelade på olika komponenter. 

I figuren ovan presenteras resultatet från en testkörning av en vindkraftpark på 7 turbiner. De 

två olika analyserna visar olika stora förluster men skiljer sig inte mycket från varandra.  

Efter en körning beräknar programmet den maximala ström som går genom respektive 

kabel under året och jämför denna med maximalt tillåten ström för samma kabel. I vissa fall 

går det en för stor ström och då måste användaren byta ut kabeln till en med större ledararea. 

Detta illustreras genom att färga kablarna mer eller mindre röda. Kvoten mellan beräknad 
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ström i kabeln och maximalt tillåten ström sätter styrkan på den röda färgen. Detta innebär att 

en svart kabel kan vara överdimensionerad och en röd kabel är underdimensionerad. 

 
Figur 7-3 Kablarna färgas efter hur stor ström som flyter genom dem. Kabeln med starkast röd färg i det här fallet leder en 

ström på 201 A och maximalt tillåten ström är 230 A. 

WFESC kräver inparametrar i form av: 

 Turbininformation 

 Transformatorinformation 

 Kabelinformation 

 Förväntade investeringskostnader 

 Vindfördelning (weibullparametrar) för den aktuella siten 

Därefter kan en simulering köras som i sin tur resulterar i: 

 Uppskattad årlig elproduktion 

 Uppskattade årliga elförluster 

 Ekonomisk lönsamhet i investeringen 

 Strömstyrka i parkens kablar 

7.1.1 Begränsningar i WFESC 

Det finns två begränsningar i WFESC: 

1. Produktionsberäkningar baseras på en enda vindprofil utan vindriktning. Varje turbin i 

parken känner av samma vind (eventuellt justerad med individuella 

vindverkningsgrader). I praktiken varierar vinden inom en park och olika turbiner 

känner av olika vindar. Detta beror delvis på vakeffekter men även på hur terrängen 

inom parken ser ut (kullar, skog, ängar etc.). 

2. Hela integrationen utförs med konstant resistans i varje kabel. Resistansen i en ledare 

är i verkligheten beroende av ledarens temperatur vilken varierar med avseende på 

strömstyrkan. Detta medför att en varmare kabel får högre resistans än en kallare 

kabel. I WFESC antas inte kabeltemperaturen förändras under integrationen varför 

resistansen blir konstant. 

7.2 Fallstudie: Vindkraftparken Em 

För att verifiera WFESC jämfördes simulerade data med produktionsdata från en verklig park.  

Statkraft har tillsammans med skogsföretaget Södra bildat företaget Statkraft Södra 

Vindkraft AB. Företaget arbetar med att planera och bygga vindkraft i de södra delarna av 

Sverige. Den första vindkraftparken som togs i drift i Sverige har döpts till Em och ligger i 
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Mönsterås kommun i Småland. Parken består av totalt fyra vindkraftverk av märket Enercon 

E82 2,3 MW. Den årliga produktionen från parken uppgår till ca 21 GWh. [24] 

 
Figur 7-4 T.v. vindkraftparken Ems placering, t.h. en av turbinerna (Enercon E-82), nedre delen visar de fyra turbinerna samt 

Mönsterås bruk längst till höger. 

En fallstudie gjordes för att jämföra WFESC med mätdata från Em. De fyra turbinerna 

tillsammans med tillhörande kablar och vinddata matades in i WFESC. Flera körningar 

gjordes med olika analysmetoder samt kabeltemperatur. Resultatet som presenteras nedan 

gäller för körningen med varierande effektfaktor på turbinerna (ren lastflödesanalys) och 

kabeltemperaturen 65 
o
C. För mer information, se bilaga A. 

Tabell 7-1 Jämförelse mellan mätvärden och värden simulerade i WFESC. Siffrorna är normaliserade för att inte skriva ut 

produktionsdata i absoluta värden. 

Fall Produktion [% av 

mätvärden] 

Interna elförluster 

[% av mätvärden] 

Andel interna 

elförluster [% av 

mätvärden] 

Mätvärden Em 2012 100 100 100 

WFESC Em 2012 100,2 94,9 94,7 

7.3 Jämförelse med liknande beräkningsprogram 

Det finns få program som enkelt uppskattar elektriska förluster utifrån vinddata och 

turbininformation. Handledaren (Mikael Eklund) till detta examensarbete har tidigare varit 
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handledare i ett liknande examensarbete utfört på Vattenfall Power Consultant (VPC). 

Examensarbetet i fråga resulterade i ett kalkylblad där användaren kunde mata in viss 

information om parken och sedan beräkna de interna elektriska förlusterna med hjälp av 

statisk analys. [25] 

WFESC jämfördes med kalkylbladets uträkningar i fyra olika fall. Utförligare information 

om de olika fallen och resultatet presenteras i bilaga B. En sammanställning av resultatet 

presenteras nedan. 

Tabell 7-2 Jämförelse mellan WFESC och kalkylbladet, siffrorna är normaliserade 

Fall Metod Produktion [% 

av mätvärden] 

Interna 

elförluster [% 

av mätvärden] 

Andel interna 

elförluster [% 

av mätvärden] 

Fall 1 WFESC 100 100 100 

Kalkylblad 92,9 99,5 107,1 

Fall 2 WFESC 100 100 100 

Kalkylblad 92,9 102,1 109,9 

Fall 3 WFESC 100 100 100 

Kalkylblad 92,9 101,6 109,4 

Fall 4 WFESC 100 100 100 

Kalkylblad 92,9 108,7 117,0 
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Kapitel 8 Slutsats och diskussion 

Det utvecklade programmet WFESC uppfyller de krav som ställts i examensarbetets mål. En 

användare kan på kort tid lära sig att använda WFESC och därefter bygga upp en presumtiv 

vindkraftpark i programmet. Den erfarne användaren vet vilka parametrar som är möjliga att 

justera i parken till rimliga kostnader (och baserat på tillgängliga tillstånd) och kan därmed 

utvärdera olika elsystem för en given site. WFESC levererar slutligen nyckeltal som 

användaren kan utnyttja för att minimera förluster/kostnader för hela parken. 

Den schablonsiffra som Statkraft använder sig av vid förlustberäkningar är något hög. 

Under examensarbetets gång har det visat sig att de simulerade förlusterna ofta har legat 

mellan 0,5-1 procentenheter under schablonsiffran. Detta stämmer väl överens med vad 

elnätsansvariga på Statkraft Sverige Vind tidigare misstänkt.  

Transformatorerna i det interna elnätet står tillsammans för en relativt stor del av 

elförlusterna. Vissa vindkraftverkstillverkare lämnar effektkurva given på 

mellanspänningssidan av turbintransformatorn. Detta medför att förluster i 

turbintransformatorn inte kan beräknas och således inte tas med i totala andelen förluster. 

Detta är något användaren måste vara uppmärksam på då resultatet från WFESC kan tyckas 

vara mycket lovande (under 1 % andel elförluster) trots att det i praktiken är en högre siffra.  

I examensarbetet har statiska elnätsanalyser utförts dels med lastflödesanalys och dels med 

förenklad analys. Skillnaden mellan de två metoderna är liten både vad gäller beräkningstid 

och resultat. Det är därför att rekommendera att endast använda lastflödesanalysen då det är 

den metod som är fysikaliskt mest korrekt. 

8.1 Slutsats från fallstudien med Em 2012 

När parken Em simuleras i WFESC visar det sig att WFESC levererar en produktionssiffra 

nära de faktiska mätvärdena, det skiljer sig endast 0,16 % mellan de två. När det kommer till 

andelen förluster är skillnaderna dock något större. WFESC estimerar att andelen elförluster i 

Em är 7 % lägre än motsvarande siffra från mätvärden. Skillnader mellan mätvärden och 

simulerade värden antas beror på svårigheter att uppskatta en rimlig kabeltemperatur samt 

kabellängd att använda i WFESC. Slutsatsen blir dock att WFESC anses prediktera korrekta 

värden och kan användas i ett tidigt projekteringsstadie av en vindkraftpark. För mer 

information, se bilaga A. 

I Figur 7-2 är det värt att notera att jord- och virvelströmsförlusterna är små jämfört med 

de resistiva och dielektriska förlusterna i kablarna. I praktiken kan därför jord- och 

virvelströmsförluster försummas. I WFESC finns dock dessa förluster presenterade för den 

intresserade användaren. I figuren framgår också att transformatorerna i en park står för en 

stor del av de totala förlusterna. 
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8.2 Slutsats från jämförelse med kalkylbladet 

Vad gäller predikterad producerad energi skiljer det sig mellan WFESC och kalkylbladet. 

Bortsett från detta levererar de två metoderna liknande siffror vad gäller andel interna 

elektriska förluster. Generellt predikterar kalkylbladet något högre förlustsiffror än WFESC 

men enligt [25] finns en risk att kalkylbladet levererar för höga siffror. Slutsatsen från 

jämförelsen (som presenteras utförligt i bilaga B) är att WFESC anses prediktera tillförlitliga 

värden. 

Det bör påpekas att de två metoderna skiljer sig något i hur beräkningarna genomförs. 

Kalkylbladet använder en metod som liknar det som kallats förenklad analys i detta arbete 

medan lastflödesanalys används i WFESC. Utöver detta framgår det inte hur stora 

integrationssteg som används i kalkylbladet, i WFESC får användaren själv ställa in 

integrationsstegens storlek. Dessa två faktorer kan påverka resultatet då en jämförelse görs 

mellan de två metoderna. 

8.3 Känslighetsanalys 

Det finns flera faktorer i WFESC som påverkar det simulerade resultatet. Som användare är 

det viktigt att vara medveten av hur olika val kan förändra en vindkraftparks simulerade 

förluster. De viktigaste faktorerna för slutresultatet är uppskattning av vakförluster, 

kabeltemperaturer, transformatorparametrar och spänningsnivåer i det interna elnätet. Nedan 

beskrivs hur de olika faktorerna påverkar simuleringarna i WFESC. 

8.3.1 Vakförluster 

Produktionen från en vindkraftpark blir aldrig lika stor som om varje turbin skulle placeras 

enskilt och uppleva samma vind som parken. Vakeffekter har beskrivits i avsnitt 4.3 och hur 

de påverkar WFESC beskrivs vidare i bilaga 3. Det är dock viktigt att poängtera att 

vakeffekter är något som användaren själv måste uppskatta. Rimligtvis bör konsultation göras 

med en kunnig person inom området innan vakförluster för en given park sätts. Vakeffektens 

inverkan på andelen förluster anses däremot vara liten vilket beskrivs ytterligare i bilaga 3. 

8.3.2 Kabeltemperaturer 

Då kablarna står för en relativt stor del av en vindkraftparks elektriska förluster är det viktigt 

att användare sätter rimliga värden på kablarnas resistans då simulering utförs i WFESC. 

Resistansen är i sin tur beroende av kablarnas temperatur varför temperaturvalet bör göras 

med viss omsorg. Om en vindkraftpark innehåller många och långa kablar kan en liten ökning 

i temperatur medföra en relativt stor ökning av kabelförluster i WFESC. Detta måste 

användaren vara medveten om då kabelparametrarna bestäms och jämförs mellan olika 

situationer. Generellt gäller dock att kablarnas resistans är linjärt beroende av 

kabeltemperaturen och således är även parkens förluster linjärt beroende av 

kabeltemperaturen. Se bilaga 6 för mer information. 

8.3.3 Transformatorparametrar och spänningsnivåer 

Förluster i transformatorer är direkt beroende av den effekt som överförs vid en given 

tidpunkt. Den effekt som produceras i en vindkraftpark är sällan konstant över tiden då 
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vindens hastighet i högsta grad är intermittent. Detta medför att en transformator som är något 

underdimensionerad kan leda till stora förluster i en vindkraftpark sett över ett helt år. Det är 

därför viktigt att användare av WFESC placerar ut lämpliga transformatorer med hänsyn till 

den specifika siten och dess vindprofil. Parkens förlustutnyttjningstid kan användas som en 

fingervisning då en lämplig transformator ska placeras ut. 

Det interna elnätets ström bestäms av vindkraftparkens spänningsnivå, ju högre spänning 

desto lägre ström. Detta påverkar förlusterna i stor utsträckning då de är kvadratiskt beroende 

av strömmens belopp. Som användare är det däremot viktigt att förstå att en högre 

spänningsnivå inte alltid leder till en minskad totalkostnad. Kostnaden för bättre isolation och 

mer komplicerade installationer kan bli relativt hög. Samtidigt ökar de dielektriska förlusterna 

i en kabel om spänningsnivån ökar. En avvägning måste alltid göras om det är rimligt att höja 

spänningsnivån för att minska förlusterna, i vissa fall kan det löna sig och i vissa fall inte. 

8.4 Förbättringar och framtida arbete 

Programmet WFESC har jämförts utförligt med parken Em:s produktion för år 2012. Detta är 

dock endast en park och en jämförelse. Med anledning av detta kan det vara intressant att 

vidare undersöka förlusterna från befintliga parker allteftersom data blir tillgängligt och 

därefter jämföra med WFESC. Med tillräckligt mycket data och simuleringar som bakgrund 

kan det vara aktuellt att sänka schablonsiffran till en siffra som bättre överensstämmer med 

verkligheten. 

Ett alternativ till att använda en enda schablonsiffra är att med hjälp av vissa nyckeltal 

(t.ex. antal turbiner, parktransformatorns märkeffekt, genomsnittlig kabellängd etc.) 

konstruera en tabell för förlustuppskattning. I tabellen anges då korrektionsfaktorer som 

antingen höjer eller sänker schablonsiffrans värde beroende på nyckeltalen för en presumtiv 

park. En sådan metod skulle gå fort att använda och kräver inte många inparametrar, hur 

tabellen däremot skulle utformas är upp till den intresserade att undersöka. 

Som beskrivits i denna rapport saknar WFESC möjlighet att beräkna vakförluster i en park. 

Det går att ställa in den så kallade vindverkningsgraden men i teorin är detta inte en bra metod 

för att simulera vakförluster. WFESC skulle därmed kunna förbättras genom att ta med 

vakförluster i beräkningarna vilket kan göras på två sätt: 

1. Om ett geografiskt koordinatsystem införs möjliggörs att beräkna hur vinden 

påverkas av framförvarande vindkraftverk. Därmed kan varje vindkraftverk uppleva 

en individuell vindhastighet och även vindriktning. Detta leder till att användaren kan 

mata in vindinformation i form av en så kallad vindros för hela parken. Det är ofta i 

denna form vinddata presenteras efter att långa mätningar utförts vid siter. 

2. I WFESC:s nuvarande utformning matar användaren in hela sitens vindinformation i 

form av de två weibullparametrarna. Om användaren antas känna till varje verks 

exakta positioner går det att i ett externt vindberäkningsprogram uppskatta 

vakförlusterna för varje verk. Individuella weibullparametrar kan då exporteras för 

varje enskilt verk och sedan implementeras i WFESC. På så vis behöver inte WFESC 

ta hänsyn till vakförluster, det enda som används är turbinernas respektive 

weibullparametrar. 
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Bilagor 

Nedan presenteras bilagor till rapporten. Det finns två olika typer av bilagor: numeriska 

bilagor och alfabetiska bilagor. De numeriska bilagorna är publika och ingår i den rapport 

som är publicerad i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). De alfabetiska bilagorna 

innehåller information och mätvärden som Statkraft inte önskar publicera i DiVA. De 

alfabetiska bilagorna förvaras på Statkrafts kontor i Stockholm. 
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Bilaga 1 Korrektionsfaktorer till märkström 

Denna bilaga listar de korrektionsfaktorer som i vissa fall måste multipliceras med nominell 

ström för att bestämma maximalt tillåten ström som får flöda i en kabel. Olika kabeltillverkare 

kan ha olika korrektionsfaktorer men generellt bör det vara liknade siffror oavsett tillverkare. 

De tabeller som presenteras i bilaga 1 är direkt hämtade från ABB
1
. 

1.1 Korrektionsfaktor för sluten skärmning 

Enfaskablar som ligger i trekants- eller flat formation och har sluten skärm måste 

kompenseras med en korrektionsfaktor. Denna faktor är beroende av ledararean samt 

skärmens area som framgår ur tabellen nedan. 

Tabell 1-1 Korrektionsfaktor för kablar med sluten skärmning 

Ledarens area 

[mm
2
] 

Skärmens tvärsnittsyta [mm
2
] 

Al Cu 35 50 95 150 240 300 

300  1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 

500 300 1 0,99 0,97 0,95 0,93 0,93 

800 500 1 0,99 0,96 0,93 0,90 0,90 

1200 630 1 0,99 0,95 0,92 0,89 0,88 

2000 800 1 0,98 0,94 0,91 0,87 0,86 

 1200 1 0,97 0,91 0,85 0,81 0,8 

 2000 1 0,96 0,88 0,82 0,77 0,76 

 

1.2 Korrektionsfaktor för marktemperatur 

Beroende på hur väl den omkringliggande marken kan leda bort värme kommer kabelns inre 

temperatur påverkas olika mycket. Denna förmåga att leda bort värme beror av markens 

temperatur, det djup som kabeln ligger på, markens termiska resistivitet samt i vilken 

formation kablarna ligger i (om det är flera kablar). Tabellerna nedan visar 

korrektionsfaktorer för marktemperatur, kabeldjup och markens termiska resistivitet. 
  

                                                 
1
 ABB. XLPE Land Cable System User’s Guide. Rev 5. Sverige. 2010. Med tillstånd från ABB. 
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Tabell 1-2 Korrektionsfaktor för kabeldjup 

Kabeldjup [m] Korrektionsfaktor 

0,5 1,1 

0,7 1,05 

0,9 1,01 

1,0 1,00 

1,2 0,98 

1,5 0,95 

 
Tabell 1-3 Korrektionsfaktor för marktemperatur 

Ledartemperatur [
o
C] Marktemperatur [

o
C] 

10 15 20 25 30 35 40 45 

90 1,07 1,04 1,00 0,96 0,93 0,89 0,84 0,8 

65 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,74 0,66 

 
Tabell 1-4 Korrektionsfaktor för markens termiska resistivitet 

Termisk resistivitet [Km/W] Korrektionsfaktor 

0,7 1,14 

1,0 1,00 

1,2 0,93 

1,5 0,84 

2,0 0,74 

2,5 0,67 

3,0 0,61 

 

Värdet för den termiska resistiviteten är beroende av markens fuktighet. Generellt anses 

markförhållandena i Sverige vara sådana att den termiska resistiviteten sätts till 1,0 Km/W.
2
 

1.3 Korrektionsfaktor för kabelformation 

I de fall då flera enfaskablar i flat kabelformation används kommer kablarna påverkas olika 

mycket av varandra. Den kabel som ligger i mitten värms av de två kablarna på kanterna 

medan de yttersta kablarna inte känner av samma uppvärmning. Tabellerna nedan visar 

korrektionsfaktorer för flat kabelformation och kabelgrupper. 

Tabell 1-5 Korrektionsfaktor för flat kabelformation (korskopplad eller öppen skärmning) 

Kabelns diameter, dk [mm] Avstånd mellan två faser [mm] 

dk dk+70 250 300 350 400 

< 80 0,93 1,00 1,05 1,07 1,08 1,09 

81-110 0,93 1,00 1,04 1,06 1,08 1,09 

111-140 0,93 1,00 1,03 1,06 1,09 1,11 

                                                 
2
 BICC CABLES (MOORE, G.F.). Electric Cables Handbook. 3:e. ed. Oxford, England: Blackwell Publishing, 

1997. 
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Det finns även en korrektionsfaktor för de fall då flera trefasgrupper läggs ned bredvid 

varandra. Värdena i tabellen nedan förutsätter att trefasgrupperna ligger på en horisontell linje 

och har lika stort avstånd mellan varje kabelgrupp. En enskild trefaskabel motsvarar en grupp 

av tre enfaskablar. 

Tabell 1-6 Korrektionsfaktor för flera kabelgrupper (både trekantsformation och flat formation) 

Avstånd mellan varje kabelgrupp 

[mm] 

Antal grupper 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 1 0,78 0,66 0,60 0,55 0,52 0,49 0,47 0,45 

200 1 0,81 0,7 0,65 0,61 0,58 0,55 0,54 0,52 

400  1 0,86 0,76 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,61 

600 1 0,89 0,8 0,77 0,74 0,72 0,7 0,69 0,69 

800 1 0,91 0,83 0,81 0,78 0,77 0,75 0,75 0,74 

2000 1 0,96 0,93 0,92 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 

1.4 Korrektionsfaktor för rörinstallation 

Om en kabel eller kabelgrupp läggs inuti ett rör kommer den omkringliggande stillastående 

luften inuti röret vara det medium som initialt leder bort värmen. Luft är generellt en sämre 

värmeledare än mark varför märkströmmen då måste multipliceras med korrektionsfaktorn 

0,9. Denna faktor gäller för tre enfaskablar i flat formation eller trekantsformation samt för en 

ensam trefaskabel. 

Det finns ingen elektrisk fördel med att lägga en kabel i ett rör. Det är däremot praktiskt 

och ekonomiskt att lägga ned rör i marken samtidigt som vägbyggen till vindturbiner pågår. 

Det är sedan möjligt att skjuta in en eller flera kablar i dessa rör när det behövs. Med andra 

ord blir arbetet med kabel mer flexibelt eftersom det inte är beroende av schaktmaskiner eller 

vägbyggen. Ytterligare en fördel är att om problem uppstår med kabeln är det lättare att dra ur 

den ur röret och åtgärda problemet än att gräva upp kabeln. 
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Bilaga 2 Beräkning av jacobianen 

Jakobianen som beskrivs i kapitel 5 (ekvation 5.4) räknas ut på följande vis: 
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Bilaga 3 Vakförluster 

Som beskrivs i avsnitt 4.3.1 är vakförluster mycket komplicerade att beräkna. WFESC kan 

inte beräkna vakförluster av två anledningar: 

 WFESC är tänkt att användas i ett tidigt skede vid projektering av en vindkraftpark. 

Vid denna tidpunkt är inte vindkraftverkens geografiska position bestämd vilket är 

nödvändig information för att kunna uppskatta vakförluster. 

 Eftersom vakeffekter är fysiskt komplicerade krävs ofta avancerade 

beräkningsprogram för att korrekt kunna uppskatta vakförlusterna. Dessa program tar 

hänsyn till geografisk position av vindkraftverken, den omkringliggande markens 

beskaffenhet, vindriktningar och vindhastigheter. Om en korrekt vakeffektsberäkning  

tas med i WFESC skulle det slutgiltiga programmet motsvara 2-3 examensarbeten. 

I praktiken innebär vakeffekter att vissa vindkraftverk i parken upplever en lägre 

vindhastighet än de främsta vindkraftverken. I WFESC simuleras detta genom att en 

vakeffektsparameter, ηvak, införs vid respektive vindkraftverk. Denna parameter (som antar 

värden mellan 0 och 1) multipliceras med parkens rådande vindhastighet v och det aktuella 

vindkraftverket upplever således vindhastigheten ηvak∙v. Rimliga värden på 

vakeffektsparametern bör ligga mellan 0,9 och 1,0
3
.  

Utvärdering av vakförluster i WFESC 

För att undersöka hur stor påverkan vakeffektsparametern har för systemet har en studie gjorts 

där olika vakeffektsparametrar ansätts i en park. Produktion och förluster jämförs mellan de 

olika fallen och sammanställs nedan. 

Parken som undersökts presenteras i figur 1 nedan. 

                                                 
3
 Håkansson, M., Meteorolog, Statkraft Sverige (vind). Statkraft. Stockholm. 2013. 
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Figur 3-1 Testpark vid utvärdering av vakförluster. Turbinerna på rad 1 numreras 1,2,3,4 och 5, turbinerna på rad 2 numreras 

6 och 7, rad 3 numreras 8 och 9 osv. 

De kablar som användes var 95 mm
2
- samt 240 mm

2
-kablar med värden enligt tabellen nedan. 

Samtliga kablar var av storleken 95 mm
2
 förutom de tre första kablarna i radial 1 som hade 

storleken 240 mm
2
. Samtliga kabelsträckor var 500 m långa och bestod av en trefaskabel per 

kabelsträcka. 

Tabell 3-1 Information om kablarna 

Ledararea 

[mm
2
] 

Resistans 

[Ω/km] 

Induktans 

[mH/km] 

Kapacitans 

[μF/km] 

Skärmresistans 

[Ω/km] 

95 0,32 0,42 0,15 1,2 

240 0,125 0,37 0,21 0,8 

De turbiner som användes var 2,3 MW turbiner med tillhörande transformator.  Parametrar för 

vinparkens huvudtransformator samt turbinernas individuella transformatorer presenteras i 

tabellen nedan. 

Tabell 3-2 Information om transformatorer i parken 

Nominell 

effekt 

Tomgångsförluster Belastningsförluster Impedans Spänningsnivåer 

35000 kVA 25 kW 143 kW 10,5 % 115/33 kV* 

2600 kVA 2,55 kW 20 kW 6 % 33000/690 V 
* Parametrarna är hämtade från en 115/11 kV-transformator men lågspänningsterminalerna sätts till 33 kV i simuleringarna 

 

Simuleringar med WFESC gjordes dels med lastflödesanalys och dels med förenklad analys. 

Integrationen gjordes över vindhastigheterna 0-35 m/s i steg om 0,05 m/s med 

weibullparametrarna k = 2,5 samt c = 7,2. Den förenklade analysen utfördes med antagandet 
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att samtliga turbiner var inställda på cos(φ) = 1. I lastflödesanalysen fick turbinerna 

producera/konsumera reaktiv effekt enligt respektive generatorns reaktiva kapabilitet. 

13 olika fall (A-M) undersöktes med olika värden på vakeffektsparametern för respektive 

turbin. De olika fallen samt resultatet av studien presenteras nedan. 

Tabell 3-3 Information om de olika fallen 

Vakeffektsparameter

Fall

Turbin A B C D E F G H I J K L M

1 1 0,9 1 1 0,9 0,95 1 1 0,95 1 1 0,91 0,97

2 1 0,9 1 1 0,9 0,95 1 0,95 0,9 0,99 1 0,92 0,97

3 1 0,9 0,9 1 1 0,95 0,95 1 0,9 0,98 1 0,91 0,98

4 1 0,9 0,9 1 1 0,95 0,9 0,9 0,9 0,97 0,95 0,92 0,99

5 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,95 1 1 1 0,96 0,95 0,91 0,99

6 1 0,9 1 0,9 0,9 0,95 0,95 0,95 1 0,95 0,95 0,93 0,98

7 1 0,9 0,9 0,9 1 0,95 0,9 1 1 0,94 0,93 0,9 0,96

8 1 0,9 0,9 0,9 1 0,95 0,9 0,9 0,95 0,93 0,93 0,92 0,95

9 1 0,9 1 0,9 0,9 0,95 0,95 1 0,95 0,92 0,9 0,94 0,98

10 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,95 0,95 0,95 1 0,91 0,9 0,95 0,98

11 1 0,9 1 0,9 1 0,95 0,95 1 0,95 0,9 1 0,93 0,99

12 1 0,9 1 0,9 1 0,95 0,9 0,9 0,95 0,91 1 0,93 0,99

13 1 0,9 1 0,9 0,9 0,95 0,9 1 0,95 0,92 0,9 0,92 0,97

Medelvärde 1,00 0,90 0,95 0,93 0,95 0,95 0,94 0,97 0,95 0,94 0,95 0,92 0,98

 

Tabell 3-4 Resultat från de olika fallen 

Lastflödesanalys Förenklad analys

Fall Vakeffekt (medel) Total produktion [GWh] Totala förluster [MWh] Andel Totala förluster [MWh] Andel

A 1,0000 104,41 1483,3 1,421% 1475,4 1,413%

B 0,9000 83,884 1208,7 1,441% 1202,8 1,434%

C 0,9538 94,938 1349,3 1,421% 1342,5 1,414%

D 0,9308 90,201 1291,4 1,432% 1284,8 1,424%

E 0,9462 93,359 1335,2 1,430% 1328,2 1,423%

F 0,9500 94,242 1344,7 1,427% 1337,8 1,420%

G 0,9423 92,605 1322,7 1,428% 1316 1,421%

H 0,9654 97,328 1385,6 1,424% 1378,3 1,416%

I 0,9538 94,981 1355,5 1,427% 1348,5 1,420%

J 0,9446 93,102 1331,5 1,430% 1324,6 1,423%

K 0,9546 95,13 1358,5 1,428% 1351,4 1,421%

L 0,9223 88,522 1267,6 1,432% 1261,4 1,425%

M 0,9769 99,744 1420,10 1,424% 1412,6 1,416%
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Figur 3-2 Andel förluster för de olika fallen 

Diskussion 

Både lastflödesanalysen och den förenklade analysen presenterade som väntat lägre 

produktion och lägre förluster för vakeffektsparametrar under 1,0. De två analyserna 

påverkades relativt lika av varierande värden på vakeffektsparametern. Detta framgår i figur 2 

och tabell 4.  

Tabell 3-5 Skillnad mellan de två analyserna vad gäller medelvärde och standardavvikelse 

 Medelvärde [%-enheter] Standardavvikelse [%-

enheter] 

Lastflödesanalys 1,428 1,421 

Standardavvikelse 0,005 0,005 

 

I tabell 4 framgår också att både produktion och förluster varierar linjärt med medelvärdet av 

vakeffektsparametern. Det vill säga om man tar medelvärdet av samtliga turbiners 

vakeffektsparametrar, detta presenteras i figuren nedan. 
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Figur 3-3 Variationer i förluster och produktion med avseende på medelvärdet av vakeffektsparametern 

Med anledning av figur 3 ovan kan det vara intressant att undersöka möjligheten att helt 

strunta i att använda en vakeffektsparameter och istället multiplicera hela parkens produktion 

och förluster med en parkverkningsgrad. Denna parkverkningsgrad behöver nödvändigtvis 

inte vara detsamma som medelvärdet av vakeffektsparametrarna. 

Figuren nedan visar totala förluster som en funktion av total produktion. 
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Figur 3-4 Totala förluster som funktion av total produktion 

Slutsats 

Det framgår att sambandet mellan de totala förlusterna och den totala produktionen är linjärt. 

Med detta i åtanke anses det vara rimligt att försumma vakeffekten vid respektive turbin och 

istället använda sig av en parkverkningsgrad som multipliceras med hela parkens produktion 

och förluster. Den parkverkningsgrad man använder sig av kan i sin tur vara baserad på 
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meteorologiska uppskattningar av vindresursen och vakeffekter eller en jämförelse mellan 

teoretisk produktion och faktiska mätdata. 
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Bilaga 4 Beräkning av kabelparametrar 

Generellt gäller att korrekt kabelinformation finns tillgänglig vid simulering med WFESC 

men i de fall detta saknas innehåller WFESC funktioner för att beräkna resistans, induktans 

och kapacitans för godtycklig kabel. De formler som används i WFESC för att bestämma 

kabelparametrar presenteras i kapitel 2 i huvudrapporten. I denna bilaga redovisas hur väl de 

uträknade värdena stämmer överens med värden lämnade av kabeltillverkare. De värden som 

lämnas från kabeltillverkare är i vissa fall uppmätta i laboratoriemiljö och i andra fall 

uträknade värden.  

En jämförelse görs vad gäller resistans, induktans och kapacitans för flera olika kablar. De 

kablar som undersöks är listade i tabellerna nedan tillsammans med givna parametrar. 

Gemensamt för samtliga kablar är att ledarmaterialet är gjort av aluminium samt att 

isolationsmaterialet är så kallad XLPE. Spänningsnivåerna ligger mellan 20 kV och 52 kV, 

kabeltemperaturen antas vara 20
o
C. 

Materialspecifika konstanter för aluminium och XLPE är hämtade från standarden IEC 

60287-1-1 och presenteras nedan. 

              
   [   ] 

                
   [  ] 

            

 

Parametrar från kabeltillverkare är hämtade från följande dokument tillgängliga på respektive 

tillverkares hemsida: 

 ABB: XLPE Land Cable Systems User’s Guide rev. 5 

 ABB: XLPE Land Cable Systems User’s Guide rev. 1 

 Ericsson: AXAL-TT PRO 12/20 (24) kV Produktinformation 

 Ericsson: AXCE-LT 12/20 (24) kV Produktinformation 

 Draka (Prysmian Group): Produktkatalog elnät
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Tabell 4-1 Enfaskablar, parametrar lämnade från tillverkare 

Kabeltillverkare och 

angiven 

konstruktionsspänning 

Ledararea 

[mm
2
] 

Ledardiameter 

[mm] 

Isoleringens 

yttre 

diameter 

[mm] 

Isoleringens 

tjocklek 

[mm] 

Skärmens 

tvärsnittsyta 

[mm
2
] 

Kabelns 

yttre 

diameter 

[mm] 

Avstånd 

mellan 

faserna 

[mm] 

Resistans 

[Ω/km] 

Induktans 

[mH/km] 

Kapacitans 

[μF/km] 

    
ABB 52 kV 95 11,2 29,6 8 25 40,0 70 - 0,44 0,69 0,18 

ABB 52 kV 240 18,1 36,5 8 35 48,1 70 - 0,38 0,61 0,24 

ABB 52 kV 300 20,4 38,8 8 35 50,6 70 - 0,37 0,59 0,26 

Ericsson 24 kV 95 11,2 23 4,85 25 30 70 0,32 0,39 0,67 0,21 

Ericsson 24 kV 240 18,0 30 4,85 35 49 70 0,125 0,34 0,59 0,39 

Draka 24 kV 95 11,2 23,5 4,85 25 31,3 70 0,32 0,39 0,67 0,20 

Draka 24 kV 240 18,1 30,3 4,85 35 38,7 70 0,125 0,34 0,59 0,29 

Draka 36 kV 500 26,2 43 7,1 35 54,7 70 0,0605 0,35 0,55 0,29 

 
Tabell 4-2 Trefaskablar, parametrar lämnade från tillverkare 

Kabeltillverkare och 

angiven 

konstruktionsspänning 

Ledararea 

[mm
2
] 

Ledardiameter 

[mm] 

Isoleringens 

yttre diameter 

[mm] 

Isoleringens 

tjocklek 

[mm] 

Skärmens 

tvärsnittsyta 

[mm
2
] 

Kabelns 

yttre 

diameter 

[mm] 

Avstånd 

mellan 

faserna 

[mm] 

Resistans 

[Ω/km] 

Induktans 

[mH/km] 

Kapacitans 

[μF/km] 

ABB 36 kV 95 11,2 28,8 8 25 71 - - 0,38 0,17
4
 

ABB 36 kV 240 18 35,7 8 35 87 - - 0,33 0,23
4 

ABB 36 kV 300 20,5 38,0 8 35 93 - - 0,32 0,25
4 

Ericsson 24 kV 95 11,2 22,7 4,85 35 55 - 0,32 0,34 0,19 

Ericsson 24 kV 240 18,0 29,5 4,85 50 70 - 0,125 0,29 0,27 

Draka 24 kV 95 11,2 22,8 4,85 16 59,4 - 0,32 0,34 0,2 

Draka 24 kV 240 18,0 29,6 4,85 35 75 - 0,125 0,30 0,29 

Draka 36 kV 95 11,2 27,6 7,1 25 69,1 - 0,32 0,37 0,16 

Draka 36 kV 240 18,0 34,4 7,1 35 84,8 - 0,125 0,32 0,22 

                                                 
4
 Data hämtad från ABB: XLPE Land Cable Systems User’s Guide rev. 1, i denna anges den relativa permittiviteten till εr,XLPE = 2,3 
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Förklaringar till gråmarkerade fält i Tabell 4-1 och Tabell 4-2: 

 Värde på ledardiameter saknas för Drakas kablar. Dessa sätts till samma värden som 

motsvarande kabel från ABB. 

 Värde på isoleringens tjocklek saknas för Ericssons kablar. Dessa sätts till samma 

värden som motsvarande kabel från Draka. 

 Värde på avstånd mellan faserna saknas för ABB:s och Ericssons kablar. Dessa sätts 

till 70 mm i flat formation. Avståndet mellan faserna i triangelformation antas vara 

detsamma som kabelns yttre diameter.  I trefasformation antas avståndet vara 

detsamma som isoleringens yttre diameter. 

 Värde på resistans saknas för ABB:s kablar. Detta beror på att i ABB:s produktblad är 

det inte specificerat om ledarmaterialet är koppar eller aluminium. 

Enligt avsnitt 2.3.3 i huvudrapporten behövs tre olika avstånd för att beräkna kapacitansen i 

en trefaskabel. Avståndet D ska väljas som diametern hos en ledare plus isoleringens tjocklek 

mellan ledarna plus isoleringens tjocklek mellan en ledare och skärmen. Från kabeltillverkare 

lämnas inte specifik information som detta och i WFESC har därför en approximation gjorts: 

 dc = diametern hos en ledare är givet från tillverkare. 

 tinins = isoleringens tjocklek mellan ledarna. Antas vara detsamma som att ta 

isoleringens yttre diameter (givet från tillverkare) subtraherat med dc. 

 toutins = isoleringens tjocklek mellan ledare och yttre skärm, givet från tillverkare. 

Detta leder till att avståndet D beräknas enligt ekvation (4.1). 

                                       
              (4.1) 

där dc är ledarens diamtere [mm], tinins är isoleringens tjocklek mellan ledarna [mm], toutins är 

isoleringens tjocklek mellan ledare och skärm [mm] och dins är isoleringens yttre diameter per 

ledare [mm]. 
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Jämförelse mellan uträknade värden och värden hämtade från kabeltillverkare presenteras i 

tabellerna nedan. 

Tabell 4-3 Enfaskablar, jämförelse mellan beräknade värden och värden hämtade från tillverkare. Tillverkarvärden 

markerade med kursiv stil 

Kabeltillverkare och 

angiven 

konstruktionsspänning 

Ledararea 

[mm
2
] 

Resistans 

[Ω/km] 

Induktans [mH/km] Kapacitans 

[μF/km] 
    

ABB 52 kV 95 0,2978 

(-) 

0,4432 

(0,44) 

0,6014 

(0,69) 

0,1429 

(0,18) 

ABB 52 kV 240 0,1186 

(-) 

0,3841 

(0,38) 

0,5054 

(0,61) 

0,198 

(0,24) 

ABB 52 kV 300 0,09528 

(-) 

0,3703 

(0,37) 

0,4814 

(0,59) 

0,216 

(0,26) 

Ericsson 24 kV 95 0,2978 

(0,32) 

0,3857 

(0,39) 

0,6014 

(0,67) 

0,193 

(0,21) 

Ericsson 24 kV 240 0,1186 

(0,125) 

0,3889 

(0,34) 

0,5065 

(0,59) 

0,2719 

(0,39) 

Draka 24 kV 95 0,2978 

(0,32) 

0,3942 

(0,39) 

0,6014 

(0,67) 

0,1874 

(0,2) 

Draka 24 kV 240 0,1186 

(0,125) 

0,3406 

(0,34) 

0,5054 

(0,59) 

0,2696 

(0,29) 

Draka 36 kV 500 0,05849 

(0,0605) 

0,3359 

(0,35) 

0,4314 

(0,55) 

0,2803 

(0,29) 

 
Tabell 4-4 Trefaskablar, jämförelse mellan beräknade värden och värden hämtade från tillverkare. Tillverkarvärden 

markerade med kursiv stil 

Kabeltillverkare och 

angiven 

konstruktionsspänning 

Ledararea 

[mm
2
] 

Resistans 

[Ω/km] 

Induktans 

[mH/km] 

Kapacitans 

[μF/km] 

ABB 36 kV 95 0,2978 (-) 0,3851 (0,38)  0,1162 (0,17) 

ABB 36 kV 240 0,1185 (-) 0,3321 (0,33) 0,1558 (0,23) 

ABB 36 kV 300 0,0952 (-) 0,3183 (0,32) 0,171 (0,25) 

Ericsson 24 kV 95 0,2978 (0,32) 0,3374 (0,34) 0,1535 (0,19) 

Ericsson 24 kV 240 0,1185 (0,125) 0,2932 (0,29) 0,2139(0,27) 

Draka 24 kV 95 0,2978 (0,32) 0,3374 (0,34) 0,1529 (0,2) 

Draka 24 kV 240 0,1185 (0,125) 0,2939 (0,3) 0,2129 (0,29) 

Draka 36 kV 95 0,2978 (0,32) 0,3764 (0,37) 0,1222 (0,16) 

Draka 36 kV 240 0,1185 (0,125) 0,3245 (0,32) 0,1654 (0,22) 
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I tabellen nedan presenteras en sammanställning av absolutfelet uträknat för respektive kabel. 

Felet normaliseras med kabeltillverkarens värde för att få ett jämförbart resultat. 

Tabell 4-5 Sammanställning av fel i uträknade värden jämfört med kabeltillverkares värden 

Kabelparameter Medelfel [%-enheter] Standardavvikelse [%-

enheter] 

 

 

 

Enfaskablar 

Resistans 5,49  1,35 

Induktans  
  

2,83 4,51 

Induktans 
  

14,87 3,71 

Kapacitans 13,76 8,55 

 

Trefaskablar 

Resistans 6,07 0,87 

Induktans 1,18 0,47 

Kapacitans 26,01 4,59 

Diskussion 

De uträknade värdena för resistans och induktans ligger relativt nära kabeltillverkarnas 

värden. Det är framförallt induktansen för enfaskablar i flat formation som skiljer sig mot 

kabeltillverkarnas värden (15 %). Detta beror troligtvis på antagandet att det alltid är 70 mm 

mellan faserna då de ligger i flat formation. I praktiken varierar detta avstånd beroende på 

kablarnas yttre diameter. 

Kapacitansen för enfaskablar skiljer sig i snitt 14 % mot tillverkarnas värden medan 

samma siffra för trefaskablar uppgår till 26 %. Detta beror på att kapacitansen för en 

trefaskabel med gemensam skärm för samtliga faser beräknas med approximativa ekvationer. 

De värden som används i dessa ekvationer är inte givna av tillverkare och har således 

uppskattats utifrån de värden som är givna. Det leder till att det finns stor osäkerhet i 

inparametrarna vilket visar sig i det beräknade värdet för kapacitansen.  

Slutsats 

WFESC levererar tillförlitliga värden på resistans både för enfaskablar och för trefaskablar. 

Vad gäller induktansen är de uträknade värdena för enfaskablar i flat formation något låga. 

Övriga induktanser stämmer dock väl överens med kabeltillverkarnas värden. Den uträknade 

kapacitansen för trefaskablar är mycket lägre än kabeltillverkarnas värden och anses inte 

stämma. 

Programmet WFESC:s huvuduppgift är att beräkna de elektriska förlusterna i en 

vindkraftpark. Funktionen som beräknar kabelparametrar finns till enbart för de fall då 

användaren inte känner till kabeltillverkarens värden. Detta är en situation som sällan uppstår 

varför ingen åtgärd kommer göras för att förbättra parameteruträkningen.  

Den största källan till elektriska förluster är en kabels resistans och som visats ovan 

stämmer de uträknade resistanserna relativt väl överens med kabeltillverkarnas värden. 
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Eventuella skillnader mellan uträknade parametrar i WFESC kabeltillverkares parametrar 

beror troligen på att kablar tvinnas. Detta leder till att den faktiska längden på ledaren blir 

något längre än kabelns totala längd.  
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Bilaga 5 Lastflödes- och förenklad analys 

I WFESC beräknas elproduktion och elförluster genom integration över vindhastigheten. 

Detta görs på två olika sätt, antingen genom att utföra en lastflödesanalys för var 

vindhastighet eller genom att genomföra den så kallade förenklade analysen (se avsnitt 5.3) 

för var vindhastighet. 

Det finns en skillnad mellan de två metoderna vad gäller beräkning av 

producerad/konsumerad reaktiv effekt. I lastflödesanalysen strävar turbinerna efter att hålla en 

spänning på 1,0 p.u. vid respektive buss vilket innebär att den reaktiva effekten blir så 

stor/liten som behövs för att upprätthålla denna spänning. Då generatorn har ett 

kapabilitetsdiagram som beskriver maximalt/minimalt tillåten reaktiv effekt från generatorn 

kommer dock inte spänningen alltid kunna hållas vid 1,0 p.u. Det betyder att den reaktiva 

effekten från respektive turbin är olika stor beroende på hur resterande del av elsystemet ser ut 

vid den givna vindhastigheten. Med andra ord kommer effektfaktorn i turbinerna att variera 

med vindhastigheten. I den förenklade analysen antas istället den reaktiva effekten helt vara 

bestämd av respektive turbins effektfaktor vilken alltså är konstant under hela integrationen. 

Jämförelse mellan de två metoderna 

För att belysa skillnaden mellan de två metoderna har en jämförelse gjorts i WFESC. En 

exempelpark byggdes upp i programmet och därefter utfördes integrationen med de två 

metoderna. Flera olika fall studerades där olika värden på respektive turbins effektfaktor 

valdes. Testparkens utseende presenteras i figuren nedan. 
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Figur 5-1 Testpark vid jämförelse mellan de två integrationsmetoderna. Turbinerna på rad 1 numreras 1,2,3 och 4, turbinerna 

på rad 2 numreras 5 och 6, rad 3 numreras 7 och 8 osv. 

De kablar som användes var 95 mm
2
- samt 240 mm

2
-kablar med värden enligt tabellen nedan. 

Samtliga kablar var av storleken 95 mm
2
 förutom de två första kablarna i radial 1 respektive 

radial 4 som hade storleken 240 mm
2
. Kabeln som ligger på position (x = 1,5; y = 1) i figuren 

ovan bestod av 2 st 240 mm
2
-trefaskablar, övriga kabelsträckor bestod av en trefaskabel per 

kabelsträcka. Samtliga kabelsträckor var 500 m långa. 

Tabell 5-1 Information om kablarna 

Ledararea 

[mm
2
] 

Resistans 

[Ω/km] 

Induktans 

[mH/km] 

Kapacitans 

[μF/km] 

Skärmresistans 

[Ω/km] 

95 0,32 0,42 0,15 1,2 

240 0,125 0,37 0,21 0,8 

De turbiner som användes var 2,3 MW turbiner med tillhörande transformator.  Parametrar för 

vinparkens huvudtransformator samt turbinernas individuella transformatorer presenteras i 

tabellen nedan. 

Tabell 5-2 Information om transformatorer i parken 

Nominell 

effekt 

Tomgångsförluster Belastningsförluster Impedans Spänningsnivåer 

35000 kVA 25 kW 143 kW 10,5 % 115/33 kV* 

2600 kVA 2,55 kW 20 kW 6 % 33000/690 V 
* Parametrarna är hämtade från en 115/11 kV-transformator men lågspänningsterminalerna sätts till 33 kV i simuleringarna 

 

Integrationen gjordes över vindhastigheterna 0-35 m/s i steg om 0,1 m/s med 

weibullparametrarna k = 2,5 samt c = 7,2.  
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7 olika fall (A-G) undersöktes med olika värden på effektfaktorn för respektive turbin. För 

varje fall utfördes två simuleringar: 

 Lastflödesanalys med Newton-Raphsons iterationsmetod, reaktiv effekt bestäms av 

respektive turbins effektfaktor (effektfaktorn är konstant under integrationen) 

 Förenklad analys, reaktiv effekt bestäms av respektive turbins effektfaktor 

(effektfaktorn är konstant under integrationen) 

Utöver de två ovan nämnda simuleringarna har även en lastflödesanalys utförts där reaktiv 

effekt beräknas för varje vindhastighet (effektfaktorn varierar under integrationen). Denna 

simulering (fall G) innebär alltså att effektfaktorn kan bli olika för varje turbin och 

vindhastighet. 

De olika fallen är framtagna genom att sätta effektfaktorn till värden mellan 0,8 och 1,0 för 

respektive turbin. Generellt sätts effektfaktorn till lagging men i de fall den är satt till leading 

är det markerat med en stjärna i tabellen nedan. Även resultatet från simuleringarna 

presenteras nedan. 

Tabell 5-3 Beskrivning av de olika fallen, stjärna markerar effektfaktorer inställda på leading 

Effektfaktor

Fall

Turbin A B C D E F G

1 1 0,9 0,95 0,95 0,85 0,80 x

2 1 0,9 0,95 0,95 0,80* 0,80* x

3 1 0,9 1,00 1,00 1,00 1,00 x

4 1 0,9 1,00 0,95 0,95 0,95 x

5 1 0,9 1,00 1,00 1,00 1,00 x

6 1 0,9 1,00 1,00 1,00 1,00 x

7 1 0,9 1,00 1,00 1,00 1,00 x

8 1 0,9 1,00 0,95 0,95 0,95 x

9 1 0,9 0,95 0,95 0,95 0,80 x

10 1 0,9 1,00 1,00 1,00 0,80* x

11 1 0,9 1,00 0,95 0,95 0,95 x

12 1 0,9 1,00 0,95 0,95 0,95 x

13 1 0,9 1,00 1,00 1,00 1,00 x

14 1 0,9 1,00 1,00 1,00 1,00 x

15 1 0,9 1,00 1,00 1,00 1,00 x  

Tabell 5-4 Resultat från simuleringarna 

Lastflödesanalys Förenklad analys

Fall Effektfaktor (medel) Total produktion [GWh] Totala förluster [MWh] Andel Totala förluster [MWh] Andel

A 1,0000 120,49 1821,7 1,512% 1825,3 1,515%

B 0,9000 120,49 x x 2117,6 1,757%

C 0,9900 120,49 1818,5 1,509% 1848,9 1,534%

D 0,9767 120,49 1822,5 1,513% 1886,7 1,566%

E 0,9600 120,49 1864 1,547% 1940,2 1,610%

F 0,9333 120,49 1918,3 1,592% 2026,3 1,682%

G x 120,49 2163,6 1,796% x x
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Figur 5-2 Jämförelse mellan de två olika analyserna 

Diskussion 

Ingen större skillnad kan påvisas mellan de två olika analyserna när lastflödesanalysen är 

inställd på att använda konstanta effektfaktorer. Detta beror antagligen på att inga större 

spänningsfall förekommer i det lokala elnätet varför den förenklade analysen duger vid 

uppskattning av produktion och förluster.  

I fall B saknas resultat från lastflödesanalysen. Detta beror på att spänningen vid en punkt i 

det interna elnätet översteg 1,05 p.u. I WFESC finns en inbyggd spärr som avslutar 

integrationen då spänningen överstiger/understiger 1,05/0,95 p.u. eftersom det i praktiken 

innebär att andra förutsättningar råder än de som finns tillgängliga i simuleringen. T.ex. 

förändras generatorernas reaktiva kapabilitet då spänningen blir för hög/låg. Fall B motsvarar 

att samtliga turbiner är inställda på effektfaktorn 0,9 vilket sannolikt aldrig inträffar i en 

verklig park. 

Generellt gäller att de flesta turbiner i en park är inställda på effektfaktorn 1,0 förutom ett 

fåtal utvalda turbiner. Dessa utvalda turbiner är inställda att variera den reaktiva effekten för 

att åstadkomma effektfaktorn 1,0 vid parkens anslutningspunkt. 

Den slutsats som kan dras är att i den förenklade analysen minskar förlusterna ungefär 

linjärt då medelvärdet på effektfaktorn i parken närmar sig 1,0. Detta illustreras i figuren 

nedan. Värdet på effektfaktorns inverkan på lastflödesanalysen är mer komplext. Detta har att 

göra med om effektfaktorn är inställd på lagging eller leading eftersom det påverkar hur den 

reaktiva effekten flödar i systemet. Den reaktiva effektens flödesriktning påverkar inte 

resultatet i den förenklade analysen men väl i lastflödesanalysen. 
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Figur 5-3 Förluster som funktion av medelvärde på effektfaktorn i vindkraftparken 
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Bilaga 6 Kabeltemperaturens inverkan 

Resistansen i en metall är direkt beroende av metallens temperatur, detta har beskrivits i 

avsnitt 2.3.1 i huvudrapporten. I denna bilaga görs en känslighetsanalys över 

kabeltemperaturens inverkan på elförlusterna. I simuleringarna antas endast resistansen vara 

beroende av kabeltemperaturen. I praktiken är även induktans och kapacitans svagt beroende 

av kabeltemperatur men det bortses ifrån i denna bilaga. 

Metod 

En park byggdes upp i WFESC med totalt 10 stycken turbiner, parkens schematiska layout 

presenteras i figuren nedan. 

 
Figur 6-1 Schematisk layout över parken som utvärderas i bilaga 6. 

De kablar som användes var 95 mm
2
- samt en 240 mm

2
-kabel med värden enligt tabellen 

nedan. Samtliga kablar var av storleken 95 mm
2
 förutom den första kableln i radial 1som hade 

storleken 240 mm
2
. Samtliga kabelsträckor var 500 m långa. 

Tabell 6-1 Information om kablarna, värden angivna vid temperaturen 20 oC 

Ledararea 

[mm
2
] 

Resistans 

[Ω/km] 

Induktans 

[mH/km] 

Kapacitans 

[μF/km] 

Skärmresistans 

[Ω/km] 

95 0,32 0,42 0,15 1,2 

240 0,125 0,37 0,21 0,8 

 

Syftet med denna bilaga är att undersöka hur mycket parkens kabelförluster påverkas av 

varierande kabeltemperatur. Nio olika fall utvärderades med olika kabeltemperaturer. I varje 

enskilt fall har varje kabel samma temperatur under hela simuleringen. Resistansen för 

respektive kabel beräknas enligt ekvationerna (2.1) och (2.2) i huvudrapporten. 
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Skärmresistansen antas dock vara densamma i samtliga fall, detta eftersom 

jordströmsförluster enligt tidigare inte bidrar nämnvärt till kablarnas totala förluster. 

Tabell 6-2 Beskrivning av de olika fallen som utvärderas i denna bilaga 

Fall Kabeltemperatur [
o
C] Resistans 95 mm

2
-

kablar [Ω/km] 

Resistans 240 mm
2
-

kabeln [Ω/km] 

1 10 0,307 0,120 

2 20 0,32 0,125 

3 30 0,333 0,130 

4 40 0,346 0,135 

5 50 0,359 0,140 

6 60 0,372 0,145 

7 70 0,384 0,150 

8 80 0,397 0,155 

9 90 0,410 0,160 
 

Simuleringen utfördes med weibullparametrarna k = 2,5 och c = 7,2. Integrationen gjordes 

med intervaller om 0,1 m/s för vindhastigheten. Under integrationen antogs samtliga turbiner 

köras med varierande effektfaktor. 

Resultat och diskussion 

Resultatet från de nio olika simuleringarna presenteras nedan. 
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Figur 6-2 Förlusternas beroende av temperaturen. Resistansen i kablarna är linjärt beroende av temperaturen vilket även 

leder till att förlusterna i parken blir linjärt beroende av temperaturen. 

I Figur 6-2 framgår att förlusterna är linjärt beroende av temperaturen. Detta stämmer väl 

överens med teorin där resistansen är linjärt beroende av kabeltemperaturen. Större delen av 

förlusterna i en vindkraftpark består dock av transformatorförluster vilka förblir oförändrade 

av kabeltemperaturen. Förlusterna i en transformator är dock beroende av transformatorns 

temperatur men det undersöks inte i detta arbete. 
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Slutsatsen är att förlusterna i parken är linjärt beroende av kabeltemperaturen varför det är 

viktigt att använda rimliga kabeltemperaturer när körningar görs med WFESC. Skillnaden 

mellan en kall kabeltemperatur (10 
o
C) och en varm (90 

o
C) motsvarade i detta fall 0,06 

procentenheter. 


