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Abstract

Grid code compliance of wind farms in Sweden with
the introduction of the NC-RfG

Erik Andersson and Fredrik Wengberg

Grid codes are becoming more demanding on power generating units due to the fact
that the complexity of the power grid is increasing. The penetration of wind power
has grown over the last years and it is clear that wind farms need to be addressed
with the same type of grid codes as conventional generation units. There is however
an undeniable difference between the technology in conventional synchronous
generation units, and the asynchronous generation units in wind farms.

This thesis has reviewed the current grid code in Sweden and compared it to the new
code proposed by ENTSO-E, “the Requirements for Generators”, in the aspect of
wind farms with an installed power of 30 MW or more. The comparison has been
complemented by an analysis of how wind farms of two different technologies
(Doubly fed induction generators and full power converters) can meet the
requirements and technical proposals have been given on how to be able to meet
compliance with the new grid codes.

The Requirements for Generators contains many non-exhaustive and optional
requirements, because of this it has been difficult to, at this stage, exactly point out
the technical impact on the grid connection of future wind farms in Sweden. For many
of the requirements in the Requirements for Generators there is no equivalent in the
Swedish Grid Code (SvK FS2005:2) but counterparts can thus be found in existing
practices and therefor does not imply any major differences for the industry.

The requirements of frequency regulation, synthetic inertia and reactive power
capability are the main components of the RfG which will require additional software
and hardware installations for future wind farms in Sweden.
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Executive summary 
 

The results of this report show that the gird connection requirements of new wind farms in Sweden 

will become more comprehensive, when the proposed grid code Requirements for Generators (RfG) 

has been implemented into EU legislation. Wind power in Sweden has grown over the last decade to 

become a significant share of the production. Wind farms must, therefore, be able to actively 

contribute to system stability. This report shows that it is likely that wind farm will be required to 

take part in frequency regulation and have a greater reactive power capability. Also the transmission 

system operator (TSO) will get the right to require synthetic interia from wind farms. Historically this 

has only been required from conventional syncronius generators connected to the grid. Many of the 

requirements in RfG will not result in changes to the grid connection of wind farms in Sweden, since 

a lot of the new requierments are industry standards today. Also similar requirements exists in 

neighbouring countries, thus commercial technology are already on the market.  RfG is not a finished 

grid code with exhaustive requirements. The Swedish TSO (Svenska Kraftnät) and other network 

operators shall define which requirements and parameters that shall apply, thus it is not possible 

today to exactly determine the impact of RfG on new wind farms in Sweden. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Elnäten i Sverige och i andra länder har byggts upp under lång tid och efter den teknik och de 

förutsättningar som varit gällande vid byggnationen. Elproduktionsanläggningarna har tidigare 

bestått av stora generatorer belägna på ett fåtal decentraliserade platser. För att elnätet ska kunna 

drivas på ett bra och stabilt sätt regleras dessa kraftverk av nätkoder som beskriver hur en 

anläggning ska vara utformad och vad den måste klara av i olika situationer för att problem inte ska 

uppstå.  En nätkod är ett dokument med krav utgivet av Svenska kraftnät (SvK) som är den 

myndighet som har det övergripande ansvaret för elkraftsystemet. Under senare år har 

produktionsmönstret ändrats, framförallt har en stor andel vindkraft kommit in som betydande 

produktionsanläggningar. 

Eftersom vindkraft har varit relativt lätt att installera och sättas i drift på olika storleksnivåer har 

kraftslaget succesivt vuxit fram och antagit en allt större del av den totala elproduktionen. Detta har 

inneburit att regler och kraven i de nätkoder som har funnits inte har omfattat vindkraft på samma 

sätt som de konventionella produktionsenheterna. Genom att ha uppdaterade nätkoder, som 

innefattar alla betydande kraftslag som är inkopplade till elnätet, kan problem i driften förhindras i 

framtiden.  

EU har ett mål om att elsystemet ska kunna hantera mer förnybar elproduktion samtidigt som 

elförsörjningen i Europa ska bli säkrare. Detta mål ska uppnås genom att utveckla en europeisk el-

marknad med gemensamma regler för produktion och överföring av el. ENTSO-E (European Network 

of Transmission System Operators for Electricity) har därför tagit fram nätkoden RfG (Requirements 

for Generators) som ställer krav på alla produktionsenheter som ansluts till elnätet.  

Efter en implementering av RfG kommer vindkraft beläggas med krav som tidigare bara ställdes på 

konventionella kraftverk. I andra länder finns redan sådana krav på vindkraft, vilket innebär att 

kommersiell teknik för att uppfylla kraven redan finns på marknaden.  

Många av de krav som finns i den nya nätkoden kommer inte medföra någon förändring av 

utformningen av elnätsanslutningen för en vindkraftpark, då många ändå är branschpraxis. De delar 

som kommer medföra tillägg i form av hård- eller mjukvara handlar om frekvensreglering, 

tröghetsmoment och reaktiv effektkapacitet.  

Rapporten visar på att det idag inte är möjligt att visa på den exakta innebörden av kraven då RfG 

inte är en färdig nätkod utan många av kraven har parametrar som ska definieras av SvK och 

elnätsföretag.   
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Förord 
 

Det här examensarbetet har utförts som avslutande del på civilingenjörsprogrammet i Energisystem 

vid Uppsala Universitet. Arbetet har utförts under vårterminen 2015 på Pöyry AB i Stockholm och 

omfattar 30 hp.  

Vi vill tacka de personer som ställt upp genom att dela med sig av erfarenheter kring vindkraftsfrågor 

vilket hjälpt oss att reda ut så väl tekniska som juridiska aspekter under examensarbetet. I synnerhet 

vill vi tacka vår ämnesgranskare Urban Lundin på Uppsala Universitet för hjälp med bollande av idéer 

under arbetets gång. Vi vill vidare tacka våra handledare Mats-Wang Hansen och Daniel Björklöf på 

Pöyry AB för att under denna tid ha fått möjligheten att ta till vara på värdefull kunskap och 

erfarenheter från branschen.  

 

 

Fredrik Wengberg, Erik Andersson 

Maj 2015  
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Definitioner 

AMP – Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet, handledande dokument som 

huvudsakligen gäller för nyanslutningar till framförallt lokalnätsnivå. 

Anslutningsavtal – kontraktet mellan elnätsföretag och ägaren till vindkraftparken.  

ASP – Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet, handledande dokument som 

huvudsakligen gäller för produktionsanläggningar som kopplas in på regionnätsnivå. 

DFIG – dubbelmatad asynkrongenerator.  

Elnätsföretag – Det företag som innehar koncession där anslutning ska göras. 

ENTSO-E – ” The European Network of Transmission System Operators for Electricity” 

FPC – Fulleffektomriktare. 

RfG – ”Requirements for Generators”. Nätkoden som är utgiven av ENTSO-E gällande generatorer 

som ansluts till elnätet.  

Nätkod - Dokument med krav utgivna av relevant nätägare, Svenska Kraftnät ansvarar för den 

nätkod som är aktuell för produktionsanläggningar i Sverige. 

Starkströmsanläggning - Anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara 

farlig för personer, husdjur eller egendom. 

SvK  -  Affärsverket Svenska Kraftnät. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Energisektorn står under ständig och snabb förändring där produktionen av el tidigare skett med 

stora och decentraliserade synkrona generatorer. En allt större andel förnybar energi kopplas in på 

elnätet vilket ställer nya krav på elnätet då produktionen är intermittent, distribuerad och 

framförallt använder sig av nya tekniker jämfört mot de konventionella generatorerna.  

År 2009 antog den Europeiska kommissionen det tredje energipaketet med syfte att stärka och 

liberalisera EU:s inre marknad för energi och uppnå EU:s energi- och klimatmål. Elsystemet ska 

kunna hantera mer förnybar elproduktion med oförändrad drift- och leveranssäkerhet. Samtidigt 

som elförsörjningen i Europa ska bli säkrare genom en effektivare och mer konkurrensutsatt inre 

energimarknad. I dag är det stora skillnader mellan medlemsstaternas nätkoder, vilket försvårar 

konkurrens och fördyrar etablering av ny produktionskapacitet.   

Ett avgörande steg mot en effektiv inre elmarknad är gemensamma regler för produktion, 

transmission och distribution. För främjandet av denna utveckling upprättades ett europeiskt 

nätverk av systemansvariga för överföringssystem av el (ENTSO-E). Detta nätverk arbetar därför fram 

förslag på gemensamma nätkoder inom EU, utifrån riktlinjer från byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter (ACER). De förslag till nätkoder som utarbetats av ENTSO-E går till 

kommittéförfarande, processen där nätkoderna blir lag. Nätkoderna blir juridiskt bindande som en 

EU-förordning, vilket innebär att medlemsstaterna inte behöver ändra nationell lagstiftning utan de 

gäller direkt. Det kan innebära att nya riktlinjer kommer att påverka svenska elproducenter, 

elnätsföretag, elhandlare, tillverkare av utrustning samt konsumenter. 

Nätkoden ”Requirements for Generators” (RfG) ställer krav på produktionsenheter som ansluts till 

elnätet. RfG har överlämnats till Europeiska kommissionen och kommittéförfarandet har därmed 

påbörjats. Efter kommittéförfarandet kommer RfG att bli lag vilket gör att nya krav kommer att 

ställas på alla nya produktionsenheter som ska anslutas till nätet. Arbetet med RfG har pågått under 

flera år och flera reviderade utgåvor har kommit fram. Den senaste utgåvan gavs ut 2015.  Tanken 

med RfG är att inkludera alla generatorenheter på ett mer omfattande sätt än vad som tidigare 

gjorts i många Europeiska länder, innebörden av detta kommer slå olika hårt beroende på vilket land 

som studeras. Länder som inom de senaste åren har uppdaterat sina nätkoder kommer inte uppleva 

en lika stor skillnad som ex. Sverige, där senaste uppdateringen av nätkoder från Svenska kraftnät 

(SvK) gjordes 2005.  

När SvK uppdaterade föreskrifterna 2005 var detta till stor del för att omfatta även vindkraftparker, 

då det framgick att elproduktionen från vindkraft började uppgå till en ansenlig mängd, sådan att 

vindkraften i framtiden kan ha en inverkan på systemsäkerhet och stabilitet i elnätet. I Figur 1 visas 

utvecklingen av vindkraft (installerad effekt i Sverige) sedan de svenska nätkoderna uppdaterades. 
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Figur 1: Utvecklingen av totalt installerad effekt i vindkraftverk i Sverige från implementeringen av SvKFS 2005:2 år 2005 
till år 2013 [1]. Många andra länder har updaterat nätkoderna senare för att införa mer omfrattande krav på vindkraft. 

Att de senaste nätkoderna utkom år 2005 kan anses vara ganska länge sedan vid jämförelse mot 

grannländerna där exempelvis Norge uppdaterade sina 2012 [2] och Danmark år 2010 [3]. 

Förändringen vid införandet av RfG kommer av den anledningen troligtvis bli större för den Svenska 

marknaden jämfört med dessa grannländer.  

Branchorganisationen Svensk Vindenergi bedömde en tidigare version av RfG som kom ut 2012 som 

att ”The consequences of the code will probably be very costly for the Swedish wind power industry, 

as written today“ [4]. 
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1.2 Syfte 
Rapportens syfte är att redogöra för hur den nya nätkoden RfG (”Requirements for Generators”) 

kommer att påverka en vindkraftparks elnätsanslutning i Sverige efter implementeringen av RfG. 

Vidare ska tekniska lösningar föreslås för att kunna uppfylla eventuellt nya och förändrade krav. 

1.3 Mål 
Rapporten har haft följande tre huvudmål:  

1. Redogöra för hur en nätanslutning av en vindkraftpark görs idag samt vilka regelverk som 

styr utformningen av anslutningen i Sverige. 

2. Jämföra SvKs nätkoder med RfG och redogöra för de skillnader som finns mellan nätkoderna. 

3. Redogöra för möjligheten hos en vindkraftpark att uppfylla de ändrade och de nya kraven. 

1.4 Metod 
Arbetet har utförts på följande sätt:  

 Först undersöktes vilka moment som ingår i elnätsanslutning av vindkraftparker i Sverige där 

styrande dokument för detta, dvs. dagens nätkoder, standarder, regelverk och branschpraxis 

studerades. 

 Olika tekniker för vindkraftverk undersöktes, där fokus låg på att bestämma de mest 

relevanta teknikerna som används idag. 

 Aktuella nätkoder jämfördes mot den nya föreslagna nätkoden RfG. 

 En teknisk analys utfördes utifrån korrespondens med SvK, elnätsföretag, 

vindkrafttillverkare, personer i branschen samt litteratur. Förmågan att möta nya och 

förändrade krav samt konsekvenserna av dessa analyserades utifrån den korrespondens som 

utförts. 

 

1.5 Avgränsningar 
Rapporten har avgränsats enligt följande:  

 Analysen av nätkoder har fokuserats till vindkraftparker på land, krav gällande havsbaserade 

vindkraftparker har inte studerats vilket medfört att endast nätkoden RfG har varit av 

intresse för rapporten.  

 Endast nätkoder som omfattar, eller kan komma att omfatta vindkraft har studerats, krav 

som omfattar andra typer av elproduktionsanläggningar har inte studerats.  

 Vindkraftverk med två olika generatortyper för variabelt varvtal har valts ut, dubbelmatad 

asynkrongenerator (DFIG) samt generator med fulleffektomriktare (FPC). Vindkraftverk med  

fast varvtal behandlas inte. 

 Vindkraftparker större än 30 MW har studerats, krav som endast gäller för vindkraftparker 

med lägre installerad effekt har inte behandlats. 
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1.6 Disposition 
I kapitel 2 Teori, inleds rapporten med en genomgång av relevant teori för elnätsanslutning, 

vindkraftverk och elnätsdrift.  

I kapitel 3 Nätkoder, görs en jämförelse mellan dagens nätkod SvKFS 2005:2 och RfG. Det går under 

detta kapitel att se vilka krav i nätkoderna som finns idag, vilka krav som ändras och vilka som blir 

helt nya i Sverige vid införandet av RfG. 

I kapitel 4 Teknisk analys, analyseras konsekvenserna av de nya och förändrade kraven för 

vindkraftparker i Sverige. Rapportens stora delar utgörs av områdena effektreglering, 

spänningsreglering och störningstålighet för vindkraftparker. Dessa områden är även de stora 

delarna i de båda nätkoderna. 

Rapporten avslutas med diskussion och slutsatser.  

I rapporten har Fredrik ansvarat för avsnitten rörande elnätsanslutning, spänningsreglering, 

reglerutrustning och skydd samt systemåterställning. Erik har ansvarat för vindkraftverk, allmänna 

bestämmelser, effektreglering och störningstålighet. Resterande delar är gemensamma. 
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2 Teori 
Kapitlet beskriver hur en elnätsanslutning görs idag och vilka regler och krav som gäller för nya 

anslutningar av vindkraftparker. Vidare beskrivs de två valda generatortyperna samt teori relaterad 

till elnätsdrift. 

2.1 Elnätsanslutning 
Följande avsnitt tar upp relevanta standarder, regelverk och branschpraxis för elnätsanslutning av 

vindkraftparker.  Endast det huvudsakliga innehållet kommer att belysas, för detaljerad information 

hänvisas till de bakomliggande dokumenten. Vidare följer en beskrivning av hur en generell 

elnätsanslutning av en vindkraftpark ser ut idag och vad som påverkar utformningen. Avsnittet 

avslutas med en beskrivning av processen för att nå en nätanslutning av en vindkraftpark. 

Beskrivningen av processen bygger till stor del på [5] och [6], för fördjupning hänvisas till dessa 

rapporter. 

2.1.1 Regelverk, standarder och branschpraxis 

Ellagen [7], beskriver de grundläggande bestämmelserna vad gäller nätkoncession, nätverksamhet, 

nättariffer, skyddsåtgärder, skadestånd, tillsyn med mera. Lagen föreskriver att en 

starkströmsledning inte får byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession) från 

nätmyndigheten. En nätkoncession ska avse en ledning med bestämd sträckning (nätkoncession för 

linje) eller ett ledningsnät inom ett givet område (nätkoncession för område). Interna ledningsnät 

som innehavaren använder för överföring av el för egen räkning är dock undantaget kravet om 

nätkoncession [8]. 

Svenska kraftnät har som systemansvarig myndighet givit ut föreskriften SvKFS 2005:2 

driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar. I föreskriften ställs krav på teknisk 

dimensionering av produktionsanläggningar för att skapa förutsättningar för driftsäkerhet i 

elsystemet. Detta är den gällande nätkoden i Sverige idag. 

Elsäkerhetsverket är den myndighet som har i uppdrag att arbeta för elsäkerhet och 

elektromagnetisk kompatibilitet, genom att utfärda föreskrifter och utföra tillsyn.  Elsäkerhetsverket 

har givit ut föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda 

(ELSÄK-FS 2008:1), varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2008:2) och 

innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar (ELSÄK-FS 

2008:3). Dessa föreskrifter brukar sammanfattningsvis benämnas elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter. 

Energimarknadsinspektionen som bedriver tillsyn över energimarknaden har bland annat givit ut 

förskrifter beträffande god elkvalitet, EIFS 2013:1, och mätföreskrifterna STEMFS 2007:3. I ellagen 

framgår det att den som har nätkoncession ska överföra el av god kvalitet. Vad som syftas på med 

god kvalitet framgår av EIFS 2013:1, Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet. Bland annat ställs 

krav på antalet oaviserade långa avbrott och spänningskvalitet. Kraven rörande spänningskvalitet 

berör övertoner, långsamma och snabba spänningsändringar, spänningsosymmetri samt kortvariga 

spänningssänkningar och spänningshöjningar. 

Branschföreningen Svensk energi har utarbetat handledningsdokument och bestämmelser som 

gäller vid anslutning till elnät. Det är vanligt att elnätsföretag åberopar handledningen Anslutning av 

större produktionsanläggningar till elnätet (ASP) och Anslutning av mindre produktionsanläggning 

till elnätet (AMP). ASP och AMP beskriver dimensionering av produktionsanslutning, säkerhet och 

skydd, mätning och drift av produktionsanläggningen. Ett annat vanligt dokument är Anslutning av 
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kundanläggningar till 1-36 kV till elnätet (IBH 04), som beskriver installationsbestämmelser för 

högspänningsanläggningar. 

I standarden SS-EN 50160 definieras och beskrivs spänningens egenskaper i elnät för allmän 

distribution. SS-EN 61400-21 beskriver karakteristiska elkvalitetsparametrar, standardiserade 

testprocedurer och underlag för bedömning av elkvalitet för vindkraftverk. 

2.1.2  Elnätsanslutning för vindkraftparker 

Nätanslutningen av en vindkraftpark består i huvudsak av ledningar, transformatorer och ställverk.  

All utrustning måste dimensioneras för att termiskt klara av den största strömmen som kan uppstå i 

systemet. Optimering av anslutningen görs med hänsyn till spänningsfall och förluster mellan 

turbiner och anslutningspunkten.  

Turbinerna sammankopplas med ett internnät som driftas med högre spänning än generatorerna för 

att minimera förlusterna. Spänningen på internnätet beror på avstånd mellan turbiner och det 

övriga nätet samt kabelkostnaden. Vid högre spänningsnivåer ökar generellt kostnaden för 

utrustning och komponenter medan effektförlusterna i ledningar, transformatorer etcetera blir 

lägre. Idag levereras vanligen turbiner med en transformator (verktransformator) för 

upptransformering av spänningen. Internnätet består oftast till största del av kabel i syfte att 

minimera påverkan på omgivningen. Ibland byggs luftledningar i en del av internnätet där kostnaden 

att lägga kabel blir för hög eller andra omständigheter inte tillåter. Generellt grupperas 

vindkraftverken i flera olika grupper som matas med egna radialer som ansluter till en station 

(parktransformator) där spänningen transformeras upp ytterligare. Från parktransformatorn ansluts 

parken till det överliggande nätet via ett ställverk. Då en vindkraftparken byggs på avlägsna platser 

där avståndet till en lämplig anslutningspunkt i nätet kan vara långt, utgörs ledningen mellan 

parktransformator och ställverk oftast av luftledning. 

Vindkraftverk är utrustade med skyddsfunktioner som är till för att skydda vindkraftverken, dessa är 

dock normalt inte tillräckliga för att fungera som ledningsskydd. Därför utrustas det anslutande 

nätet med olika skydd som är till för elkraftsystemet och parken. Det är också vanligt att parker 

utrustas med någon form av utrustning för reaktiv effektkompensering. I Figur 2 illustreras ett 

enlinjeschema över en elnätsanslutning för en vindkraftpark med komponenterna som beskrivs 

ovan. I figuren finns en till transformator mellan parktransformator och det överliggande nätet, 

vilket behövs om parken ska anslutas till en högre spänningsnivå än spänningsnivån på uppsidan av 

parktransformatorn till exempel vid anslutning till stamnät. 
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Figur 2: Enlinjeschema över en elnätsanlutning för en vindkraftpark. Figuren visar vindkraftverk med tillhörande 
transformator som är ihopkopplade genom ett internnät. Uppsamling av internnätet görs på skena vid 
parktransformatorn, där också reaktiv effektkompenseringsutrustning är ansluten (Q). Beroende på vilken 
spänningsnivå anslutningen sker mot kan ytterligare en transformator behövas mellan parktransformator och elnät. 
Processen för att nå en nätanslutning påverkas av var ägogränsen går. I figuren redovisas tre typiska ägogränser. 

Det som påverkar vilken spänningsnivå en vindkraftpark ansluter till styrs av installerad effekt i 

parken, avstånd till befintligt nät, tillgängliga spänningsnivåer i området och rådande användning av 

nätet vid den tänkta anslutningsplatsen. Det befintliga nätet kan behöva förstärkas vid anslutning av 

ny produktion. Vindkraftparker i Sverige ansluts generellt till regionnätet, för att en park ska kunna 

ansluta till stamnätet krävs det att parken är tillräckligt stor. Svenska kraftnät kräver en installerad 

transformatoreffekt på mer än 100 MW för att ansluta en anläggning till 220 kV, och mer än 300 

MW för att ansluta en anläggning till 400 kV [9].  Generellt kan man säga att desto större installerad 

effekt i en vindkraftpark desto högre spänningsnivå är den ansluten till.  Den sannolika 

överföringsförmågan vid olika spänningsnivåer ges nedan [6]: 

 Lokalnät (10 - 20 kV): 10 – 20 MW 

 Regionnät (40 - 130 kV): 40 – 300 MW 

 Stamnät (220 - 400 kV):  500 – 1000 MW  

2.1.3 Nätanslutningsprocessen 

Processen för att nå en nätanslutning ser olika ut för olika parker. De viktigaste faktorerna som 

påverkar nätanslutningsprocessen är: 

 Installerad effekt 

 Ägogränser 

 Vilka tillstånd som behövs 

För att åstadkomma en elanslutning till en planerad vindkraftpark, behöver vindkraftsexploatören 

upprätta kontakt och ha ett utbyte med elnätsföretaget och olika myndigheter. Det är viktigt att 

tidigt börja den administrativa processen då olika moments ledtider kan vara långa och påverka hela 

projektets tidplan.  Nätanslutningsprocessen kan delas in i tre faser för vindkraftexploatören: 

förstudie/förprojektering, projektering och byggnation samt driftsättning.  Dessa faser beskrivs 

nedan. 

Förstudie/förprojektering 

Tidigt i projektet bör vindkraftsexploatören kontakta det elnätsföretag som har nätkoncession för 

aktuellt område för att diskutera vilket gränssnitt, det vill säga vilken spänningsnivå, och var i nätet 
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som anslutning kan ske. Exploatören ska alltid lämna in en skriftlig förfrågan till det aktuella 

elnätsföretaget, för att fastställa om det går att ansluta den tänkta vindkraftparken till elnätet och i 

vilken omfattning nätet behöver byggas ut eller förstärkas. Om det handlar om en mindre park som 

ska anslutas till lokalnät ska även regionnätsägaren kontaktas, då förstärkningar av regionnätet kan 

bli aktuellt. 

Elnätsbolaget genomför en förstudie efter att förfrågan lämnats in, i syfte att ta fram och lämna en 

prisindikation till vindkraftsexploatören. Omfattningen och komplexiteten av denna förstudie beror 

på faktorer som kapacitet i det befintliga nätet, storleken på tillkommande effekt och antalet 

förfrågningar inom samma område. Prisindikatorn som lämnas av elnätsföretaget till exploatören är 

inte en bindande kostnadsuppskattning. Det innebär att anslutningsvillkoren kan ändras både 

ekonomiskt och tekniskt vid ett senare tillfälle. Vidare bokar inte elnätsföretaget upp någon 

kapacitet i nätet i samband med att en prisindikation lämnas, utan det sker då elnätsföretaget 

lämnar en bindande offert. En offert garanterar anslutning till nätet under offertens giltighetstid, och 

lämnas av elnätsföretaget efter det att exploatören har inkommit med en skriftlig offertförfrågan. 

Offerten bör innehålla en teknisk kravspecifikation avseende den aktuella anslutningspunkten. 

Under denna fas upprättas det tekniska underlaget till bland annat tillstånds-, koncessions- och 

bygglovsansökningar. Omfattningen av processen är beroende på hur stor del av nätet som 

vindkraftexploatören tänker äga och driva. I det fall då elnätsföretaget ska äga och driva nätet till 

och inom en vindkraftpark kommer elnätsföretaget att svara för den tekniska utformningen, och 

vara ansvarig för alla eventuella tillstånd. Exploatören behöver i detta fall bistå elnätsföretaget med 

tekniskt underlag till tillståndsansökningar m.m. och ställa tekniska krav på vindkraftverken vid 

upphandling av dessa. 

Om vindkraftexploatören tänker äga och driva det interna nätet, men inte ledningen till parken, 

ansvarar denne för utformningen av internnätet och att de tekniska kraven uppfylls. Eftersom 

internnätet är ett så kallat icke koncessionspliktigt nät (IKN) behöves ingen ansökan om dispens eller 

tillstånd, dock kan det bli aktuellt med andra tillstånd till exempel bygglov för stationer. 

I fallet då vindkraftexploatören också tänker äga och driva ledning till parken krävs dessutom en 

koncession för linje. Koncessionsansökan kräver en omfattande teknisk beskrivning, där design och 

utformning av ledningen beskrivs. De olika ägogränserna illustreras i Figur 2.  

Projektering 

Flera av de lagar och föreskrifter som presenterades i avsnitt 2.1.1 ställer olika krav på 

elnätsföretaget. Det åligger därmed elnätsföretaget att ställa krav på kunder som vill ansluta till 

elnätet både för konsumtion och produktion samt att uppfylla krav på elkvalitet, skydd m.m. De krav 

som ska uppfyllas framgår av den tekniska kravspecifikation som kunden erhåller från elnätsbolaget 

vid förfrågan om anslutning. Generellt hänvisar den tekniska kravspecifikationen till ovan nämnda 

standarder, föreskrifter och branschdokument. Det framgår också specifika krav beroende på 

anläggningstyp, spänningsnivå och anslutningspunkt i nätet som avser utformning av anslutningen, 

skydd och felbortkoppling samt elkvalitet med avseende på anslutningspunkten. Under 

projekteringsfasen tas därför de handlingar, i form av kartor, ritningar, scheman och rapporter, fram 

som krävs för att visa att parken uppfyller aktuella normer och tekniska bestämmelser.  

Byggnation och driftsättning 

Innan arbetet påbörjas ska en skriftlig föranmälan göras till den som innehar koncession. Det är 

elnätsföretaget som specificerar vem som ska lämna anmälan, vilka krav som ska vara uppfyllda och 

vilka övriga uppgifter som ska lämnas. Efter att föranmälan har inkommit till elnätsföretaget skickas 
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ett installationsmedgivande till exploatören, vilket visar att elnätsföretaget godkänner anslutning 

samt upplyser exploatören om att installationsarbetet kan påbörjas. När högspänningsanläggningen 

är installerad och innan tillkoppling ska en färdiganmälan skickas till elnätsföretaget av 

elinstallatören. 

2.2 Vindkraftverk 
Under detta avsnitt finns teorin för de två generatortekniker som studerats. Först egenskaper 

kopplade till DFIG följt av egenskaperna hos en FPC.   

2.2.1 DFIG  

Den vanligaste typen av generatorer i vindkraftverk idag är asynkrongeneratorer med variabelt 

varvtal (DFIG). En DFIG har statorn kopplad direkt till elnätet medan rotorn är kopplad via en 

effektomriktare till elnätet, se Figur 3. Genom att bestämma storleken på effektomriktaren (d.v.s. 

hur mycket effekt som ska kunna levereras genom effektomriktaren) kan förmågan hos 

vindkraftverket att arbeta i olika vindhastigheter bestämmas och ändras. En avvikande frekvens på 

rotor-generatorlinan som följd av varierande vindhastighet kompenseras genom effektomriktaren ut 

till nätet i sammankopplingspunkten vid tre-stegs transformatorn som syns till höger i Figur 3. Ett 

normalt värde på effektomriktaren hos denna typ av vindkraftverk är ca 30 % av den totala effekten, 

vilket innebär att vindkraftverket kan arbeta med rotorhastigheter på ± 30 % av den synkrona 

hastigheten. Tidigare vindkraftverk utan effektomriktare kunde vid start dra stora strömmar för att 

magnetisera generatorerna, detta problem har försvunnit vid användande av kraftelektroniken som 

sitter i DFIG-turbiner. Effektomriktaren är den enhet som bidrar med reaktiv effekt och kan 

konsumera eller producera reaktiv effekt, hur mycket reaktiv effekt som kan produceras beror på i 

vilken driftpunkt turbinen befinner sig i. Ju mer aktiv effekt som levereras, desto mer reaktiv effekt 

kan produceras/konsumeras så länge som tillåten rotor/stator-ström ej överskrids. Begränsningarna 

i den reaktiva effekten är också beroende av storleken på effektomriktaren, som i sin tur är en dyr 

komponent och ur investeringsperspektiv finns det incitament att hålla denna komponent så liten 

som möjligt samtidigt som ett brett intervall i vindhastighet är önskvärt under drift. Optimeringen av 

effektomriktaren med hänsyn till dessa två faktorer har därför landat runt 30 %  [10]. 

 

Figur 3: Principskiss över en dubbelmatad asynkrongenerator (DFIG) med FRT-skydd (”Crowbar”) samt 
deleffektomriktare. Delen som elektriskt kopplar generatorn och elnätet är kopplingen som syns mellan ”DFIG” och 
”Generatortransformator”. Om ett fel på elnätet sker kopplas effektomriktaren bort genom att CB-kretsen kopplas in 
och på så sätt skyddas komponenterna mot de höga strömmarna. 
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Som syns i Figur 3 består komponenterna hos turbinen av en växellåda, generator, ”crowbar”(CB), 

effektomriktare (AC/DC-DC/AC) samt verktransformator. Styrningen av turbinen sker genom 

effektomriktaren med signaler från parkens kontrollsystem. Det skydd som går in under ett FRT-fel 

(”Fault ride through”, kortslutningsfel) är det som i bilden benämns "crowbar" (CB). Skyddet är en 

sekundärkrets vars syfte är att koppla bort och skydda rotorsidans del av effektomriktaren om ett fel 

på överliggande elnät skulle inträffa och utgörs av en resistorbank vilket tillåter generatorn att 

arbeta som en normal asynkrongenerator under felet [11]. Effektomriktaren kommer på grund av 

omkopplingen till CB under felet att skyddas från de höga strömmarna som kan komma från 

generatorns statorsida. Anledningen till att höga strömmar kan uppstå är att statorn är 

direktkopplad till elnätet, där ca 70 % av effekten går under normal drift. På grund av den 

direktkoppling som finns mellan stator och elnät beräknas felströmmarna på samma sätt som för en 

generator utan effektomriktare. Detta innebär att felströmsbidraget från en turbin av denna typ kan 

bli upp till 5 gånger märkströmmen hos generatorn under felet [12]. Hur lång tid som CB-skyddet kan 

vara aktivt begränsas av att kontrollen kan tappas på grund av den elektriska kopplingen till elnätet 

som finns via statorn. DFIG-tekniken är en beprövad teknik i vindkraftverk där mycket inställningar 

och justeringar kan göras i effektomriktaren för att möta olika kravspecifikationer. 

2.2.2 FPC 

En teknik som har blivit allt vanligare i nya vindkraftverk är FPC (Fulleffektomriktare). Detta är 

samma typ av effektomriktare som i DFIG-verket, med skillnaden att omriktaren i det här fallet tar 

hand om all effekt som kommer från vindkraftverket. Förmågan hos turbinerna att arbeta vid olika 

vindhastigheter skiljer sig åt där en FPC har ett bredare arbetsområde på grund av 

fulleffektomriktaren.  En FPC har ingen direktkoppling mellan elnät och generator. Att dessa 

mekaniska delar (generator och rotor) är bortkopplade från elnätet är positivt framförallt ur en 

elektrisk synpunkt då generatorn och rotorn inte kommer märka av om ett större fel inträffar på det 

anslutande elnätet.  När ett elfel inträffar sker detta på millisekund-skala, förändringar hos 

mekaniska delar som rotorn tar normalt flera sekunder att inrätta. Innebörden av detta är att alla 

inställningar och dimensioneringar för elfel kan koncentreras till effektomriktaren och CB-skyddet, 

som bestämmer turbinens förmåga att genomgå olika fel. En FPC har större möjlighet att leverera 

reaktiv effekt, då detta liksom i DFIG-fallet till största del bestäms av storleken på effektomriktaren 

som nu klarar av hela turbinens effektområde  [10]. 

Som syns i Figur 4 kan generatorerna i detta fall bestå av synkrongeneratorer eller 

asynkrongeneratorer samt använda sig av permanentmagneter eller elektromagneter. Att den här 

typen av vindkraftverk kan använda generatorer av olika tekniker samt att växellådan inte behövs 

(streckat inritad i Figur 4) beror på att all effektöverföring sker via omriktaren. Där är det möjligt att 

kontrollera frekvens, ström och spänning efter det som passar anslutande elnät. Omriktaren som 

sitter på generatorsidan styr statorströmmen samt rotationshastigheten på rotorn (för att matcha 

den vindresurs som finns tillgänglig) medan den del av effektomriktaren som sitter kopplad till 

elnätet styr balansen mellan aktiv och reaktiv effekt. En FPC kan liksom en DFIG inte 

producera/konsumera reaktiv effekt vid stillastående läge. För en djupare förståelse av generatorns 

delar hänvisas till  [13]. 

Vid normala driftsituationer är det framförallt den reaktiva effektförmågan samt drift i olika 

vindhastigheter som skiljer sig mellan de två typerna. Under fel på det anslutande elnätet är 

felströmsbidraget desto mindre för en FPC och ligger på ungefär 1,4 gånger märkströmmen. I det här 

fallet begränsas strömmen av effektomriktaren eftersom att detta är den enda kopplingen mellan 

generator och elnät. CB-skyddet finns även hos en FPC, men där kopplas hela kretsen om till skyddet 

vilket medför att tiden som turbinen är bortkopplad kan vara längre än för en DFIG då kontrollen 
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inte riskerar att tappas. Tidsintervallet för bortkoppling bestäms av egenskaperna hos ”Crowbar”-

skyddet och hur lång tid som denna sekundärkrets klarar av den effekt som turbinen levererar. 

 

 

Figur 4: Principskiss över en fulleffektomriktarturbin (FPC) med FRT-skydd (”Crowbar”), verket kontrolleras genom 
effektomriktaren. Vid ett fel kopplas hela generatorn bort, vilket framgår av figuren då den enda kopplingen mellan 
elnät och generator är via effektomriktaren. 

Kraftelektroniken utgör en betydande del av kostnaden för själva verket, det är av den anledningen 

som skillnaden mellan en effektomriktare på 30 % (normalt i DFIG) jämfört mot en på 100 % medför 

en tydlig skillnad i investeringskostnad. Den högre kostnaden för effektomriktaren kan däremot, i 

vissa fall där höga krav på reaktiv effekt ställs, slås ut mot att övrig hjälputrustning kan tas bort från 

vindkraftparken. Kostnaden för underhåll är lägre för en FPC, då de flesta DFIG-turbiner har 

släpringar som kräver relativt stort underhåll jämfört mot en fulleffektomriktare [14]. En av 

anledningarna till att vindkraftverk med FPC har vuxit på marknaden och tycks fortsätta med detta är 

att vindkraftverket klarar fel på elnätet bättre, samt att det är lättare att styra ett verk med 

fulleffektomriktare genom felen. Det finns hittills ingen tydlig trend som säger att varken FPC eller 

DFIG kommer stå ensamma kvar i framtiden då det finns olika för- och nackdelar med varje 

generatorteknik.  

2.3 Elnätsdrift och systemstabilitet 
Under detta avsnitt följer den teori som är relevant för de nätkoder som presenteras senare i 

rapporten. Avsnittet är uppdelat enligt de olika funktioner som finns hos en produktionsenhet för att 

elnätet ska kunna drivas på ett stabilt sätt och förhindra fel och kollapser på elsystemet. De olika 

funktionerna som presenteras beskriver området, varför det behövs för systemstabiliteten samt hur 

man hanterar området i Sverige idag. Avsnittet avslutas med att kort gå igenom kopplingen mellan 

området och nätkoder. 

2.3.1 Effektreglering  

Frekvensen på elnätet styrs av balansen mellan produktion och konsumtion av aktiv effekt där aktiv 

effekt måste produceras samtidigt som den används för att kunna hålla 50 Hz på elnätet. 

Frekvensreglering krävs i olika former för att elnätet inte ska riskera att kollapsa, och delas in i tre 

olika faser; Primär-, sekundär – och tertiär frekvensreglering. Den primära regleringen sker 

automatiskt och inom tidsenheten sekunder. Den aktiva effekten regleras kontinuerligt efter behov, 

framförallt med hjälp av vattenkraftverken.  De vattenkraftverk som deltar i frekvensregleringen har 

möjlighet att öka vattenflödet till turbinerna när frekvensen blir för låg samt minska vattenflödet om 

frekvensen blir för hög. Detta räknas som primär frekvensreglering med syftet att stabilisera 

konsumtion-produktionsförhållandet. Sekundär- och tertiärreglering skerminut-tidsskala med syftet 

reglera effekten för att återställa frekvensen till nominellt värde efter en störning [15].  
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Hastigheten med vilken frekvensen kommer ändras efter en större störning, påkoppling av större 

last eller bortkoppling av en stor produktionskälla/transmissionsledning beror på systemets totala 

tröghetsmoment. Detta finns lagrat i den roterande massan som finns i synkrona/asynkrona - 

generatorer samt stora motorer inkopplade till elnätet [16]. Tröghetsmomentet i ett synkront 

system, vilket för Sverige är det totala tröghetsmomentet i det nordiska sammankopplade elnätet 

mellan Norge, Finland, östra Danmark och Sverige, påverkar framförallt med vilken hastighet som 

förändringar på elnätet kommer ske med, den s.k. frekvensderivatan. I det nordiska elnätet kan en 

frekvensderivata vid ett större fel på elnätet uppnå 0,5 Hz/s enligt ASP [5]. Ju mindre 

tröghetsmoment systemet har desto högre kommer denna frekvensderivata att bli. Det är viktigt att 

kunna begränsa frekvensderivatan av olika anledningar. En för hög frekvensderivata kan bland annat 

ge upphov till att frekvensderivataskydd kopplar bort produktionsenheter från elnätet i onödan. 

Effektregleringen tas upp i nätkoder och behandlar hur snabbt effekten från en anläggning får 

ändras för att inte skapa problem på elnätet samt hur effekten ska ändras i en anläggning utifrån en 

avvikande frekvens. Effektregleringen benämns ofta för anläggningens reglerbarhet och inom denna 

term behandlas även frekvensderivata kopplat till tröghetsmoment. 

2.3.2 Spänningsreglering 

Spänningsreglering är nödvändigt för att det på grund av resistansen och reaktansen i 

elkraftsystemets komponenter, som luftledningar, kablar och transformatorer, uppstår ett 

spänningsfall mellan olika noder i systemet. Det är viktigt att spänningen bibehålls på en nivå nära 

det nominella värdet i hela elkraftssystemet för att systemet ska fungera ordentligt. Normalt ska 

spänningen i en nod hållas till det nominella värdet ± 5 - 10 %.  

Vad som i huvudsak påverkar spänningsprofilen mellan två noder är förhållandet mellan 

ledningarnas reaktans och resistans (X/R-ratio) [17]. När en aktiv ström går genom ett rent resistivt 

element kommer strömmen och spänningen att ligga i fas, det uppstår ett spänningsfall men ingen 

fasförskjutning vid mottagarsidan. När samma ström går igenom ett rent reaktivt element uppstår 

inget spänningsfall, men en fasförskjutning av spänningen över elementet. För en reaktiv ström 

gäller det omvända. Transmissionslinor har oftast en X/R-ratio betydligt större än ett, medan 

distributionslinor har nära ett. Därför har överföringen av aktiv effekt en stor påverkan på 

spänningsprofilen för lägre spänningsnivåer, medan överföringen av reaktiv effekt har stor påverkan 

för högre spänningsnivåer. 

Vid tillfällen med låg belastning kommer nätets produktion av reaktiv effekt medföra att 

spänningarna i olika noder kommer att höjas, medan vid hög belastning kommer nätet att förbruka 

reaktiv effekt, vilket leder till att spänningen i olika noder kommer att sänkas. Behovet av upp- eller 

nedreglering av spänningen i en nod beror alltså på den aktuella driftsituationen och lokala 

förhållanden i systemet. En konsekvens av detta är att spänningen måste regleras lokalt. Historiskt 

sett har spänningsreglering i transmissionsnätet och distributionsnätet skett med olika metoder [18]. 

I transmissionsnätet reglerar stora centraliserade kraftverk spänningen i noder och antalet 

dedikerade elektriska komponenter för spänningsreglering är begränsat. I distributionsnätet regleras 

spänningen i noder med elektriska komponenter, medan generatorer som är anslutna till 

distributionsnätet sällan bidrar till spänningsregleringen i noder. Den vanligaste utrustningen för 

spänningsreglering i distributionsnätet är transformatorer med lindningsomkopplare, men även olika 

typer av reaktiv effektkompenseringsutrustning används. 

Reaktiv effektkompensering av vindkraftsparker beskrivs i  [19] och [20]. Huvudtyperna av reaktiv 

effektkompenseringsutrusning som används kan sammanfattas till brytarkopplade kondensatorer 

(MSC), brytarkopplade reaktorer (MSR), statisk kompensator (SVC) och statisk synkronkompensator 
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(STATCOM). MSC består av ett kondensatorbatteri och MSR av en reaktor, båda kopplas med en 

effektbrytare vilket gör att det bara är möjligt att reglera långsamma reaktiva effektförändringar. En 

typisk SVC är en tyristorstyr kondensatorbank parallellt med en tyristorstyrd reaktor, vilket gör att 

reaktiv effekt både kan produceras och konsumeras med snabb styrning på i storleksordning 100 

millisekunder. En STATCOM består av en spänningsstyv omriktare (VSC) och en DC-kondensator. En 

STATCOM är snabbare och inte lika spänningskänslig jämfört med en SVC. Den reaktiva kapaciteten 

är proportionerlig mot spänningen för en STATCOM, och spänningen i kvadrat för en SVC. Det 

innebär att om spänningen sjunker till 0.9 p.u har en STATCOM 90 % av den reaktiva kapaciteten, 

samma siffra för en SVC är 81 %.  

2.3.3 Störningstålighet 

I nätkoder finns det ett specificerat frekvens- och ett spänningsområde inom vilket en 

produktionsanläggning ska kunna bibehålla utmatning av effekt och nätanslutning. Detta frekvens- 

och spänningsområde benämns ofta för anläggingens frekvens- respektive spänningstålighet. 

I elektriska anläggningar kan det uppstå fel bland annat på grund av blixtnedslag eller träd som faller 

över transmissionsledningar och skapar kortslutningar. Det finns olika skydd (frånskiljare, brytare 

med mera, mer ingående hittas under avsnittet Skyddsutrustning) som ska lösa ut vid sådana 

händelser. Om skydden löser ut som de ska sägs att felet är bortkopplat.  

När ett fel uppstår skapar det en låg spänning vid felpunkten. Om en ideal trefaskortslutning sker 

resulterar detta i en spänning på 0 p.u vid felet. Impedansen som finns i ledningar, transformatorer 

och andra komponenter som elen går genom medför att spänningen påverkas mindre desto längre 

bort från felet som spänningen mäts. Spänningen är därför högre längre bort från felet, vilket är 

önskvärt för produktionsanläggningar.  

Störningståligheten syftar till produktionsanläggningars förmåga att vara fortsatt anslutna till nätet 

under det fel som beskrivs ovan. För att driften inte ska störas i större utsträckning måste de 

anslutna generatorerna klara av att vara anslutna under tiden från det att felet uppstått och att det 

kopplats bort, detta benämns gränsbrytstid. Om generatorer kopplas bort innan felet är bortkopplat 

kan det ge upphov till kedjeeffekter där för mycket produktion kopplas bort samtidigt. 

Konsekvenserna av för tidiga bortkopplingar av produktionsenheter kan vara elavbrott inom flera 

regioner. 

Under ett fel med låg spänning kommer generatorn fortfarande ha samma moment på axeln från 

rotorn och således försöka leverera ut samma effekt på nätet som innan felet.  Den aktiva effekten 

från en generator framgår av formeln: 

 𝑃 = 𝑉
|𝐸𝑖|

𝑋
𝑠𝑖𝑛𝛿 

Där 

 P = Aktiv effekt 

 V = Nätets spänning 

 𝐸𝑖  = Spänningen i statorlindningarna 

 X = Generatorns Reaktans 

 𝛿 = lastvinkeln 

När spänningen (V) sjunker och går mot noll kommer felströmmen (𝐸𝑖/𝑋) att öka för att få ut samma 

effekt (P) fast vid lägre spänning. Produktionsanläggningarnas kablar och övrig utrustning brukar 
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därför bland annat dimensioneras för att klara av dessa felströmmar, som ger upphov till stora 

termiska utvecklingar i komponenterna. 

Direkt efter att ett fel har kopplats bort är det viktigt att generatorerna snabbt återgår till att 

leverera den aktiva effekt som de gjorde innan felet för att återställa effektbalansen i systemet. Om 

effektbalansen inte återställs tillräckligt snabbt kan det leda till att frekvensen sjunker för mycket, 

vilket i sin tur kan leda till en kollaps i ett större område. Hur snabbt den aktiva effekten måste 

kunna återställas beror på egenskaperna hos det elnät som generatorn är ansluten till. 

Frekvenskänsligheten är högre i ett mindre synkront nät på grund av att detta har ett lägre totalt 

tröghetsmoment, här är återställningen av aktiv effekt av stor vikt efter ett fel [21].  

Anledningarna till att krav ställs på driften under kortslutningar är framförallt följande:  

 För att direkt efter felet kunna fortsätta den aktiva effektproduktionen och motverka 

ytterligare fel. 

 Under och efter felet kunna bidra till att höja spänningen i elnätet för att minimera den 

spänningsdipp som felet medför. 

I nätkoder är störningståligheten (Fault ride through, FRT) den del som reglerar hur länge och under 

hur låg spänning som en produktionsanläggning ska klara av att vara ansluten under ett fel utan att 

koppla ifrån elnätet.  

2.3.4 Skyddsutrustning 

Enligt ellagen [7], måste en elektrisk anläggning vara utformad så att ”betryggande säkerhet ges mot 

person- eller sakskada eller störningar i driften vid den egna anläggningen eller andra elektriska 

anläggningar”. För att kunna upprätthålla ett person- och driftsäkert kraftsystem behöver 

produktionsanläggningar utrustas med skyddsutrustning för felbortkoppling. Den skyddsutrustning 

som behövs beror på det överliggande nätets egenskaper, vilket innebär att ett informationsutbyte 

mellan vindkraftexploatören och nätägaren behövs. Skydden för produktionsanläggningar behöver 

även samordnas avseende på funktion och selektivitet med skydden för nätet. 

Vid fel i produktionsanläggningen eller nätet ska felet bortkopplas för att undvika person- eller 

sakskada. Om föreskriften ELSÄK 2008:1 tillämpas, tillsammans med svensk standard som 

komplement, anses anläggningen vara utförd enlig god säkerhetsteknisk praxis.  För att kraven i 

förskriften ska uppfyllas måste felbortkopplingssystemet snabbt bortkoppla alla fel oavsett feltyp, 

med redundans. En vindkraftpark är normalt utrustad med spänningsskydd, frekvensskydd, 

kortslutningsskydd, skydd mot ödrift och jordfelsskydd. Nedan beskrivs de olika skydden kortfattat, 

för en mer ingående beskrivning och rekommenderande inställningar hänvisas till [22] och [5]. 

 Spänningsskydd 

Spänningsskyddet består av över- och underspänningsskydd i nätstationen och 

vindkraftverken. Skydden i nätstationen utgör den ordinarie bortkopplingen medan skydden 

i vindkraftverken utgör reservbortkoppling. Reläskydd används för driftsfrekventa 

överspänningar och ventilavledare för transienta överspänningar. Skydden är till för att 

skydda både elnätet och produktionsanläggningen. 

 

 Frekvensskydd 

Frekvensskyddet består av ett över- och underfrekvensskydd. Skydden är både till för elnätet 

genom att anläggningen inte förvärrar systemfel i nätet, och för att undvika onormal drift i 

anläggningen. Skyddet kan också skydda mot önätsdrift. 
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 Korslutningsskydd 

Kortslutningsskydd är till för att skydda nätet och produktionsanläggningen vid en 

kortslutning. Ett enkelt kortslutningsskydd består av ett överströmsskydd i kombination med 

effektbrytare. Beroende på vindkraftparkens utformning och val av vindkraftverk kan mer 

sofistikerade skydd behövas, då en anläggnings felströmsbidrag vid kortslutning kan vara i 

samma storleksordning som den normala driftströmmen. Exempel på mer sofistikerade 

korslutningsskydd är längsdifferentialskydd, impedansmätande skydd eller skyddslösningar 

med kommunikation.  

 

 Skydd mot ödrift 

Spännings- och frekvensskydd är i många fall tillräckligt för att produktionsanläggningen ska 

frånkopplas vid ödrift. Frekvensderivataskydd, som mäter ändring av frekvens per tidsenhet, 

har används för att få en snabbare frånkoppling än vad spänning- och frekvensskydden ger. 

Dock är dessa skydd förknippade med flertalet obefogade frånkopplingar, vilket har lett till 

att det råder olika uppfattningar om hur skyddet mot ödrift ska utformas [23]. Vissa 

elnätsbolag anser att frekvensderivataskydd ska installeras, medan andra avråder från att 

använda skyddet. För fördjupning angående frekvensderivataskydd som skydd mot ödrift 

hänvisas till [23]. 

 

 Jordfelskydd 

Jordfelskyddet ska vara utfört så att kortslutningar snabbt och automatiskt kopplas ifrån.  

Utformning av skyddet beror på om selektiv bortkoppling är nödvändigt eller inte. Vid ej 

selektiv bortkoppling kan oriktat jordfelsskydd användas, annars behövs ett riktad 

jordfelsskydd. Skydden detekterar jordslutning genom att detektera nollföljdskomponenter i 

systemet. 

2.3.5 Systemåterställning 

Ödrift 

I samband med ett fel kan en del av elkraftsystemet bli från kopplat från det övriga systemet. Om 

det inom denna del finns både produktion och laster finns det risk att ödrift uppstår. Normalt 

kommer frekvens och spänning att sjunka så att reläskydd för underfrekvens eller underspänning 

löser ut vid produktionsanläggningarna, vilket medför att önätet blir spänningslöst. Om balansen av 

aktiv och reaktiv effekt däremot bibehålls i önätet kommer inte ödriften att detekteras av skydden. 

Problemet med oplanerad ödrift är att det inte går att säkerställa en säker drift av önätet då skydd 

kan hamna utanför önätet.   

Dödnätsstart 

Vid mycket stora störningar i elkraftsystemet kan systemet kollapsa. För att återställa systemet 

behöves produktionsanläggningar med dödnätsstart, alltså förmåga att startas mot ett dött nät. 

Dessa anläggningar startar upp först, sedan ansluts andra produktionsanläggningar och laster 

successivt till nätet. Det är nödvändigt att frekvens och spänning hålls inom det tillåtna området 

under uppstarten, för att undvika en ny kollaps.  
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3 Nätkoder 
Följande kapitel presenterar de huvudsakliga skillnaderna mellan dagens nätkod SvKFS 2005:2 och 

den senaste versionen av nätkoden RfG, utgiven av ENTSO-E under januari 2015. En detaljerad lista 

över namnen på alla krav i RfG finns i Bilaga 1 – Sammanställning över krav från RfG, där det 

framgår vilka krav som behandlar och under vilka rubriker i detta kapitel.  

För vindkraftparker är det främst nätkoden RfG som kommer att gälla, efter en anpassning till 

svenska förhållanden. Om en park däremot installeras med en HVDC-länk mellan parken och elnätet 

kommer RfG ersättas med nätkoden ”High Voltage Direct Current Connection”. Denna nätkod är inte 

behandlad i rapporten till följd av de avgränsningar som gjorts. 

3.1 Implementering av RfG  
RfG innehåller både obligatoriska krav som strikt kommer gälla för vissa typer av generatorer samt 

valbara krav och icke-uttömmande krav. För de valbara kraven är det upp till berörd nätägare, 

nätoperatör eller TSO att bestämma huruvida kravet skall gälla och i vilken omfattning det ska gälla. 

Anledningen till att det finns utrymme på lokal nivå att bestämma hur vissa krav ska fungera och se 

ut är att nätkoden inte ska motverka integration av förnybar energi eller alternativa 

marknadsutvecklingar. 

De krav som inte är obligatoriska kan delas in i två kategorier: 

 De valbara kraven: 

Vindkraftparker ser olika ut beroende på vart de geografiskt är placerade och många 

lösningar är därför specifika för varje projekt.  Valbara krav innefattar det som är just 

projektspecifikt och kan inkludera krav som exempelvis skyddsutrustning och 

kontrollscheman. Generellt innebär detta att dessa krav endast beskrivs översiktligt i RfG. I 

nätkoden står då att det ska finnas utrustning som uppfyller ett visst krav men inte vilken 

utrustning det innebär utan det får bestämmas på en lägre, lokal nivå. 

 

 De icke-uttömmande kraven:  

Elnäten och dess egenskaper i olika synkrona områden skiljer sig åt. De två stora områdena 

som tas upp i denna studie och som omfattas av kategorin icke uttömmande krav är de som 

hanterar reaktiv effekt samt kortslutningar (FRT-krav). Beroende på hur elnätet ser ut vid en 

specifik anläggning kommer det antingen krävas mer reaktiv effektproduktion eller 

konsumtion. För att inte behöva dimensionera generatorerna onödigt stort har det därför på 

EU-nivå endast definierats ett intervall där produktion/konsumtion kan väljas inom. För FRT-

kraven beror dessa mycket på hur elnätet ser ut där det ska appliceras, ett starkare nät 

klarar av att ha ”enklare krav” på produktionsenheterna än ett svagare nät.  

  



17 
 

3.2 Allmänna bestämmelser 
Vid anslutning av generatorer och produktionsanläggningar till elnätet har SvK delat in 

anläggningarna i olika kategorier där större anläggningar beläggs med mer omfattande krav än 

mindre anläggningar.  Indelningen är idag baserad på installerad effekt hos 

produktionsanläggningarna. För vindkraftparker gäller indelningen som visas i Tabell 1.  

Tabell 1: Storleksindelning av produktionsanläggningar för vindkraft enligt Svenska kraftnät (SvK). Installerad effekt 
bestämmer inom vilken kategori som en vindkraftpark definieras. 

Anläggningstyp Effekt (P) 

Liten anläggning P>1.5         MW 
Medelstor anläggning 25<P<100 MW 
Stor anläggning P> 100       MW 

 

Indelningen kommer vid införandet av RfG att göras utifrån både effekten på en 

produktionsanläggning samt vid vilken spänningsnivå produktionsanläggningen ansluts till, den nya 

indelningen följer nedan i Tabell 2.  

Tabell 2: Storleksindelning av produktionsanläggningar för vindkraft enligt Requirements for Generators (RfG), både 
effekt och anslutningspunktens spänningsnivå kommer avgöra inom vilken kategori parken anses vara. 

Anläggningstyp Effekt (P) Spänningsnivå vid anslutningspunkt 

A P>800   W < 110 kV 
B P>1.5 MW < 110 kV 
C P>10  MW < 110 kV 
D P>30  MW > 110 kV 

 

De krav som finns med från RfG i rapporten gäller för den största anläggningstypen, vindkraftparker 

typ D och ”Medelstor anläggning” enligt SvK FS2005:2 vilket följer av avgränsningen om parkstorlek 

med installerad effekt större än 30MW. Detta innebär att de krav som endast gäller typ A, B 

och/eller typ C inte tagits med. Indirekt kan sägas att dessa krav trots allt finns med då ett krav som 

gäller för exempelvis anläggningstyp A i regel återfinns för typ D, fast på ett mer stringent sätt.  

Nätkoden RfG kommer omfatta alla nya produktionsanläggningar som anses vara signifikanta. Med 

signifikanta syftas på de anläggningar som har en effekt och spänningsnivå vid anslutningspunkt 

enligt Tabell 2 och som ansluts till elnätet.  

Befintliga generatorer kommer inte omfattas av kraven från RfG förutom i de fall då:  

 Anläggningen har genomgått modifikationer som medfört att anslutningsavtalet måste 

förnyas. 

 

 SvK föreslår till Energimyndigheten att en anläggning beläggs med eventuellt kommande 

krav baserat på att större förändringar skett i området där anläggningen befinner sig. 

Förändringarna syftar till omständigheter som ökad andel förnybara energikällor, 

utvecklingen av smarta elnät eller ändrat konsumtionsbeteende. För att SvK ska kunna 

begära och få godkänt till detta av existerande anläggningar ska en kostnads-nytto-analys 

samt en utvärdering av den samhällsekonomiska nyttan med kraven i RfG för den anläggning 

som berörs. 
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 SvK kan utvärdera tillämpningen av delar eller hela RfG för existerande generatorer vart 

tredje år. Innan denna utvärdering görs om en anläggning ska ägaren informeras om detta, 

de tekniska aspekterna ska tas med i beaktning när tillämpningen av RfG för existerande 

generatorer bedöms, lika så ska hänsyn tas till anläggningsägarens åsikter.  

En generator anses vara befintlig om följande är uppfyllt:  

 Anläggningen har vid införandet av RfG en befintlig anslutning till elnätet eller; 

 Avtalen om uppköp av anläggningens större delar är avslutade innan införandet av RfG. 

Verifiering 

Enligt SvK ska en vindkraftpark vara verifierad till att möta kraven i SvKFS 2005:2 via beräkningar, 

simuleringar eller teknisk dokumentation. Anläggningsdokumentationen ska vara tillgänglig för SvK 

att begära om tillfälle kräver detta.  

Ett nytt krav från RfG medför att aktuellt elnätsföretag och SvK har rätt att kräva 

simuleringsmodeller som korrekt återspeglar beteendet hos vindkraftparken vid både stationära och 

dynamiska simuleringar. Modellerna ska levereras i det format som efterfrågas och med tillhörande 

dokumentation om modellernas uppbyggnad och block diagram. Mätadata från vindkraftparken ska 

göras tillgängliga för elnätsföretag och SvK i syfte att verifiera modellerna. Detta är ett ganska öppet 

krav, idag ställs inget specifikt krav på att simuleringar uttryckligen ska göras. Vilket dock ändå idag 

brukar vara ett sätt verifiera att parken med dess interna elnät klarar av de driftsituationer som kan 

uppstå.  

Modellerna ska innehålla följande undermodeller enligt RfG, beroende på vilka komponenter som 

finns: 

 Generator och Rotor  

 Hastighets- och effektreglering 

 Späningsreglering, inklusive, i förekommande fall, effektsystemstabilisator (PSS) och 

styrsystemet för excitering 

 Kraftgenereringsmodulens skyddssystem 

 Effektomriktare för vindkraftparker 

3.3 Effektreglering 
Reglerbarhet  

Det finns två områden i SvKFS 2005:2 som berör aktiv effektreglering för vindkraftparker. Det första 

området behandlar vindkraftverkens förmåga att förändra effekten efter en signal om exempelvis 

start eller avstängning av verken.  Det andra området hanterar den automatiska kontinuerliga 

frekvensregleringen.  

Kring reglerbarhet finns ett krav från SvKFS 2005:2 om att högst 30 MW/minut får kopplas bort från 

en vindkraftpark. Det finns också ett råd om att alla vindkraftaggregat inte bör startas samtidigt och 

att högst 30 MW/minut bör inkopplas när en vindkraftpark startas.  

Vidare finns krav om nedrampning av effekt där kravet ställs på att produktionen av aktiv effekt från 

vindkraftverk ingående i vindkraftpark ska kunna regleras ned så att effekten reduceras till under 20 

% av maximal effekt inom 5 sekunder. I SvKFS 2005:2 står vidare att stora och medelstora 

vindkraftparker ska kunna ”..styras manuellt, antingen genom fjärrkontroll eller genom lokalkontroll. 
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Styrningen skall möjliggöra tillkoppling till elnätet, frånkoppling från elnätet samt reglering av aktiv 

och reaktiv effekt” [24].  

Liknande krav finns i RfG där elnätsföretag ska, i samråd med SvK, fastställa en maximal hastighet vid 

upp- och nedreglering av effekt med hänsyn tagen till tekniska egenskaper, framförallt vilken typ av 

produktionsanläggning som kravet appliceras på. RfG ställer kravet att en park ska kunna ställas in 

efter ett börvärde givet av SvK, samt nå detta värde inom en tid specificerad av SvK. Det är således 

öppet för SvK att sätta de gränser för tid och lägsta effektnivå som ska nås.  

Något som kommer vara helt nytt med RfG är att om en vindkraftpark har någon form av energilager 

som kan agera som en last ska denna kunna kopplas bort om underfrekvens råder. Kravet gäller inte 

hjälpspänning/hjälpmatning för parken.  

SvK kommer också ha rätt till att begära tillhandahållandet av syntetiskt tröghetsmoment under 

snabba frekvensavvikelser. 

Frekvensderivata  

I RfG kommer ett krav om att en frekvensderivata ska definieras av SvK vid vilken vindkraftparken 

ska klara av att vara ansluten.  I SvKFS 2005:2 nämns inget om frekvensderivator. 

Automatisk kontinuerlig frekvensreglering - FSM / LFSM 

I SvKFS 2005:2 finns krav gällande frekvensregleringen på synkrona generatorer men inga krav på att 

vindkraftparker ska kunna delta i frekvensregleringen. Frekvensregleringen som finns i RfG medför 

att vindkraftparker kommer omfattas av dessa krav framöver och det kommer ställas olika krav 

beroende på vilken storlek en vindkraftpark är av.  Det ska vara möjligt för parker att delta i antingen 

en nedreglering av effekten vid överfrekvens, uppreglering av effekten vid en underfrekvens 

alternativt delta som frekvensreglerande enhet åt båda håll. Följande driftlägen ska klaras av:  

 Vid en överfrekvens på elnätet ska anläggningen kunna reglera ned effekten genom drift i 

”limited frequency sensitivity mode - overfrequency” (LFSM-O), ett driftläge som ska 

aktiveras när nätfrekvensen överskrider någon frekvens i intervallet 50,2 Hz – 50,5 Hz med 

en statik mellan 2 - 12 % [25].  SvK har rätt att bestämma frekvens och statik inom det givna 

intervallet. Effekten ska kunna reduceras till den lägsta nivån som gäller för aktuell 

vindkraftpark.  

 

 Vid underfrekvens ska driftläget ”limited frequency sensitivity mode - underfrequency” 

(LFSM-U) kunna aktiveras där vindkraftparken reglerar upp effekten tills maximal kapacitet 

är nådd. 

 

 Vindkraftparker ska slutligen också kunna delta i frekvensregleringen genom ”Frequency 

Sensitivity Mode” (FSM) där vindkraftparken ska kunna reglera effekten vid en påkänning av 

frekvensförändring både upp och ned. Effektförändringen som resultat av 

frekvensförändringen syns grafiskt i  

 Figur 5 där effekten ska kunna regleras ned till anläggningens minsta reglernivå samt 

regleras upp till dess högsta kapacitet. 

RfG menar att det ska kunna visas att vindkraftparker kan reglera effekten givet en 

frekvensförändring. Det faktiska tillhandahållandet av en effektökning beror dock på yttre 

omständigheter vid det tillfälle som driftläget aktiveras. Speciellt tas hänsyn till drift nära maximal 

kapacitet vid låga frekvenser samt tillgång till primärenergi. 
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Figur 5: I driftläget ”Frequency Sensitivity Mode” (FSM) krävs att vindkraftparker ska kunna reglera effekten både upp 
och ned om frekvensen avviker från nominellt värde. Detta ska kunna göras med en viss reglerstyrka (effekt per Hz).  
Hur stark reglerstyrkan ska vara beror på elnätets egenskaper och detta är därför upp till SvK att bestämma [25]. 

Ett annat krav i RfG säger att SvK har rätt att kräva tillhandahållandet av ytterligare funktioner som 

syftar till att återställa nätfrekvensen till nominellt värde eller upprätthålla schemalagda kraftflöden 

mellan kontrollområden. 

3.4 Spänningsreglering  
Kontinuerlig reaktiv produktion 

I SvKFS 2005:2 ställs kravet att ”Vindkraftgrupper skall utformas så att det reaktiva utbytet kan 

regleras till noll”. Motsvarande krav för större vindkraftparker i RfG blir mer omfattande. 

Elnätsföretaget ska, i samordning med SvK, ange krav om reaktiv effektkapacitet vid maximal aktiv 

effektproduktion med avseende på varierande spänning. Det ska fastställas en U-Q/Pmax-profil som 

kan vidta valfri form inom vars gränser en vindkraftpark ska kunna producera/konsumera reaktiv 

effekt vid maximal aktiv effektproduktion, och i enlighet med följande principer: 

 U-Q/Pmax-profilen ska inte överskrida de yttre gränserna (Fixed outer envelope) i Figur 6 men 

får vidta valfri form inuti, med hänsyn till de potentiella kostnaderna för att leverera reaktiv 

effekt vid hög spänning samt med hänsyn till reaktiv effektförbrukning vid lägre spänningar.  

 Längden av Q/Pmax-området (Q/Pmax Range) ska vara maximalt 0,95 inom det nordiska 

synkrona området.  

 Längden av spänningsområdet (Voltage range) ska vara maximalt 0,150 inom det nordiska 

synkrona området.  

Kravet ska uppfyllas vid anslutningspunkten för vindkraftparken. För profiler som inte är 

rektangulära avser spänningsområdet det högsta och lägsta värdet, därmed förutsätts inte att den 

maximala reaktiva effektkapaciteten ska vara tillgänglig över hela spänningsområdet.  
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Figur 6: U-Q/Pmax-profil för en vindkraftpark. Figuren visar de gränser inom vilka U-Q/Pmax-profilen får defineras av 
elnätsbolaget. Läget, storleken och formen av den inre gränsen är indikativa [25]. 

Vidare ska elnätsföretaget, i samordning med SvK, ange krav om reaktiv effektkapacitet vid aktiv 

effektproduktion är under maximal aktiv effekt. Det ska fastställas en P-Q/Pmax-profil som kan vidta 

valfri form i enlighet med följande principer: 

 P-Q/Pmax-profilen ska inte överskrida de inre gränserna (inner envelope) i Figur 7 nedan. 

 De inre gränserna ska inte överskrida de yttre gränserna (outer envelope) i Figur 7 nedan. 

 Längden av Q/Pmax-området (Q/Pmax Range) ska vara maximalt 0,95 inom det nordiska 

synkrona området.  

 Det aktiva effektområdet ska uppgå till 1 p.u. vid noll reaktiv effekt.  

 P-Q/Pmax-profilen får vidta valfri form och ska inrymma villkor för reaktiv effektkapacitet vid 

noll aktiv effekt.  

När vindkraftsgruppen producerar under maximal kapacitet ska vindkraftsgruppen klara av att 

tillhandahålla reaktiv effekt enligt alla möjliga driftpunkter inuti P-Q/Pmax-profilen, om alla 

vindkraftsaggregat är tekniskt tillgängliga det vill säga att de inte är ur funktion på grund av 

underhåll eller fel.  Vindkraftparken ska kunna byta driftspunkt efter en begäran från elnätsföretaget 

till någon annan inom P-Q/Pmax-profilen inom lämplig tidperiod.  
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Figur 7: P-Q/Pmax-profil för en vindkraftpark. Figuren visar de gränser inom vilka P-Q/Pmax-profilen får defineras av 
elnätsbolaget. Läget, storleken och formen av den inre gränsen är indikativa [25]. 

Automatisk reglering  

 I SvKFS 2005:2 är det föreskrivet att stora och medelstora anläggningar ska vara försedda med 

automatisk spänningsreglering. Börvärdet för spänning ska vara inställbart inom minst ±5 % av 

parkens nominella spänning, och spänningsregleringen ska kunna arbeta med en reaktiv reglerstyrka 

uttryckt i Mvar/kV. Vidare är det föreskrivet att stora och medelstora vindkraftparker ska kunna 

”..styras manuellt, antingen genom fjärrkontroll eller genom lokalkontroll. Styrningen skall 

möjliggöra tillkoppling till elnätet, frånkoppling från elnätet samt reglering av aktiv och reaktiv 

effekt” [24]. 

I motsvarande krav i RfG ska en vindkraftpark kunna tillhandahålla reaktiv effekt automatiskt genom 

antingen spänningsreglering, reaktiv effektreglering eller effektfaktorreglering. Elnätsföretaget ska, 

i samordning med SvK och exploatören, fastställa vilken reglermetod och vilka börvärden som 

ska användas samt vilken utrustning som krävs för att ändra börvärden på distans. 

3.5 Störningstålighet  
Stationära avvikelser i frekvens och spänning 

I SvKFS 2005:2 ställs krav på att stora och medelstora vindkraftsgrupper ska klara av att upprätthålla 

utmatning av effekt under ett specificerat intervall vid både avvikande frekvens och spänning på det 

överliggande elnätet.  

Samma krav finns i RfG om frekvenstålighet samt ett krav om spänningstålighet. Skillnaderna i 

nätkoderna utgörs av att RfG har en lägre övre frekvensgräns och att kombinationerna av frekvens 

och spänning förändrats. SvK har, enligt RfG, rätt att besluta om kortare tidsperioder som 

vindkraftsgrupper ska klara av att mata ut effekt vid händelser av både överspänning och 

underfrekvens, eller både underspänning och överfrekvens. Kraven då utmatning av effekt krävs i 

det nordiska systemet enligt RfG syns i Tabell 3. Om frekvensen exempelvis ligger inom det första 
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intervallet, 47,5 - 48,5, ska vindkraftparken klara av att vara ansluten i minst 30 minuter och får 

därefter kopplas bort från elnätet om inte frekvensen är återställd.  

Tabell 3: Krav på tid för effektutmatning vid avvikande frekvenser enligt RfG. Det normala driftområdet där parkerna ska 
arbeta inom är 49,0 - 51,0 Hz. 

Frekvens [Hz] Tid [min] 

47,5 - 48,5 30 
47,5 - 49,0 ≥30 
49,0 - 51,0  Kontinuerlig 
51,0 - 51,5 30 

 

Gällande spänning ska vindkraftparker klara av de variationer i systemspänningen som presenteras i 

Tabell 4. 

Tabell 4: Krav på tid för effektutmatning vid avvikande spänning enligt RfG där kontinuerlig drift ska vara möjlig från 
vindkraftverken inom 0,90 - 1,05 p.u av nominell spänning. 

Spänning [p.u] Tid [min] 

0,90 - 1,05 Kontinuerlig 
1,05 – 1,10 60 

 

Ett krav som blir nytt vid införandet av RfG är att vindkraftparker ska kunna upprätthålla stabil drift 

vid effektpendlingar under förutsättningen att driftpunkten ligger inom arbetsområdet i P-Q-kurvan.  

Detta krav är nytt framförallt på grund av att den nya P-Q – kurvan som gäller för vindkraft vilket 

medför att nya driftpunkter finns med som anses vara ”stabila driftpunkter”.  

Kortslutningar, Spänningsvariationer - FRT 

I SvKFS 2005:2 ställs krav angående störningstålighet vid fel på elnätet för vindkraftparker. I Tabell 5 

syns den lägsta spänning som ska klaras av från vindkraftparker utan att bortkopplas samt under hur 

lång tid som spänningen ska kunna ligga på respektive storlek. Parametrarna som finns kan sättas in i 

den generella kurvan i Figur 8 som grafiskt presenterar hur en FRT-kurva kan se ut. Kurvan med 

angivna spänningsnivåer ska enligt SvKFS 2005:2 appliceras i ”den närmaste maskade 

stamnätspunkten”.  

Tabell 5: Störningstålighet för vindkraftparker enligt SvK. Lägsta spänning i felpunkten är 0 p.u. Felet ska vara 
bortkopplat på maximalt 0,25 sekunder, om längre tid gått är det tillåtet för anläggningen att koppla bort från nätet. 

Spänningsparameter [pu] Tidsparameter [sekunder] 

Uret: 0 tclear: 0,25 
Uclear: 0,25 trec1: 0,25 
Urec1: 0,9 trec2: 0,75 

 

Samma FRT-krav finns i RfG och kommer att stämma någorlunda överens med de krav som finns 

idag gällande tider för felet och spänningsnivåer vid felpunkten.  En skillnad som kommer påverka 

vindkraftparkerna är att förläggningen av felpunkten har flyttats, definitionerna av var felet sker är 

olika i nätkoderna. I RfG gäller att felet (kortslutningen) appliceras i anslutningspunkten för 

anläggningen vilket ligger närmare själva anläggningen och generatorerna än vad det tidigare gjort 

enligt SvKFS2005:2.  
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SvK ska, enligt RfG, bestämma kurvan som beskriver den lägsta spänningsnivån som ska tillåtas samt 

under hur lång tid felet ska kunna kvarstå utan att vindkraftparken kopplas från vid symmetriska fel i 

anslutningspunkten. SvK får kurvans parametrar enligt de intervall som syns i  

Tabell 6 vilka även i detta fall kan appliceras på Figur 8. Enligt RfG ska parkerna klara en spänning 

som går ned till 0 vid felpunkten under (om högsta alternativet i intervallet väljs) 0,25 sekunder, 

vilket är samma krav som SvK idag ställer på medelstora och stora anläggningar.  

Tabell 6: Störningstålighet för vindkraftparker enligt RfG [25]. Kravet för anläggningar av typ D föreslås av RfG vara 
samma som i SvkFS2005:2. 

Spänningsparameter [pu] Tidsparameter [sekunder] 

Uret: 0 tclear: 0,14-0,15 (eller 0,14 -0,25 om 
nödvändigt för systemskydd 
och säker drift) 

Uclear: Uret trec1: tclear 
Urec1: Uclear trec2: trec1 
Urec2: 0,85 trec3: 1,5 – 3,0 

 

 

Figur 8: Graf över spänning/tid före, under och efter ett fel där en vindkraftpark ska klara av att vara ansluten under alla 
punkter ovanför den utritade linjen. Spänningen gäller vid felpunkten är normalt sätt lägre än vad vindkraftverken 
upplever på grund av resistansen och reaktansen mellan felet och verken [25]. 

 

 

 



25 
 

För att dimensionera vindkraftparken till att tåla den spänning och ström som uppstår i ett FRT-fel 

krävs enligt RfG vissa uppgifter som ska tillhandahållas från Nätägaren/SvK. Följande information ska 

erhållas från nätägaren / SvK vid anslutningspunkten av vindkraftparker: 

 Lägsta kortslutningseffekt vid anslutningspunkten före felet [MVA] 

 Spänning för vindkraftparken vid anslutningspunkten före felet 

 Lägsta kortslutningseffekten vid anslutningspunkten efter felet [MVA] 

Vad som blir helt nytt vid införandet av RfG är ett valbart krav där elnätsföretaget får rätt att, i 

samordning med SvK, ställa krav på extra inmatning av reaktiv effekt under symmetriska och 

asymmetriska fel. Vidare ska SvK besluta om aktivt eller reaktivt effektbidrag ska ha prioritet under 

de störningar som ska klaras av med bibehållen nätanslutning. Om ett aktivt effektbidrag ska 

prioriteras, ska effektbidraget vara tillgängligt senast 150 ms. efter störningens start. 

Återhämtning av aktiv effekt efter ett fel 

I SvKFS 2005:2 anses kraven om störningstålighet vara uppfyllda om vindkraftparken ligger kvar med 

bibehållen nätanslutning efter felet.  

Efter implementeringen av RfG kommer SvK få rätten att reglera hur vindkraftparker ska fungera vid 

stunden efter det att felet är bortkopplat, med syfte att begränsa risken för en kollaps inom ett 

område som resultat av frekvenssvängningar.  

Krav kommer av SvK kunna ställas på:  

 När återställning av aktiv effekt ska starta 

 Maximal tid för återställning av aktiv effekt 

 Storleksordning och maximal avvikelse för återställningen av aktiv effekt 

 Prioritet ska göras mellan reaktivt strömbidrag och aktiv effekt  

Dämpning av effektpendlingar  

I SvKFS 2005:2 ställs ett krav på synkrona generatorer större än 75 MVA om att spänningsregleringen 

ska vara försedd med dämpfunktion. Efter implementeringen av RfG kommer elnätsföretag att få 

rätt att kräva att en vindkraftpark ska kunna bidra till dämpning av effektpendlingar. 

Reglerkarakteristiken för spänning och reaktiv-effektreglering ska vara utformad så att förmågan att 

dämpa effektpendlingar inte påverkas negativt.  

3.6 Reglerutrustning och skydd  
I följande avsnitt redogörs för skrivelser i RfG beträffande regler- och skyddsutrustning, motsvarande 

krav saknas i SvKFS 2005:2. 

Styr- och skyddsutrustning  

RfG föreskriver att styrsystemen, samt inställningar av dessa, som är nödvändiga för stabiliteten av 

elkraftsystemet och för nödåtgärder, ska koordineras mellan och accepteras av SvK, elnätsföretaget 

och ägaren av vindkraftparken. Vidare ska elnätsföretaget fastställa vilka skyddsutrustningar, samt 

inställningar av dessa, som behövs för att skydda nätet. Skyddsutrustning som skyddar 

vindkraftparken och/eller nätet ska koordineras med och accepteras av elnätsföretaget och ägaren 

av vindkraftparken. Om elnätsföretaget eller SvK anser att det är nödvändigt att installera ytterligare 

utrustning i specifika fall för att bibehålla eller återställa driften av elkraftsystemet, ska 
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elnätsföretaget eller SvK tillsammans med vindkraftparkens ägare utreda frågan och komma överens 

om en lämplig åtgärd. Skyddsutrustning och inställningar av dessa får inte riskera uppfyllandet av 

övriga krav i RfG.  

Skyddssystemen ska ha företräde framför operativa kontroller med beaktan på driftsäkerhet samt 

personalens och allmänhetens hälsa och säkerhet. Skydds- och reglerutrustningar ska prioriteras 

med följande ordning (från högsta till lägsta prioritet): 

 Skydd av nät och vindkraftsgruppen 

 Syntetiskt tröghetsmoment (om applicerbar) 

 Frekvensreglering (aktiv effektreglering) 

 Effektbegränsningar  

 Effektrampningsbegränsningar  

I RfG föreskrivs några specifika krav på skyddsutrustning. Det finns ett krav om att vindkraftparker 

automatiskt ska kunna frånkoppla från nätet vid över- och underspänning i anslutningspunkten. 

Elnätsföretaget ska, i samordning med SvK, specificera vid vilka spänningsnivåer automatisk 

frånkoppling ska ske. Vidare ska jordning av transformatorns högspänningssida uppfylla 

specifikationerna givna av elnätföretaget. Slutligen ska en vindkraftpark automatiskt kunna 

frånkopplas från nätet vid förlorad vinkelstabilitet eller förlorad kontroll, för att skydda 

vindkraftparken och bevara systemsäkerhet. Ägaren till vindkraftparken och elnätsföretaget, i 

samråd med SvK, ska komma överens om kriterier för att upptäcka förlorad vinkelstabilitet eller 

kontroll. 

Utrustning för lagring av driftsdata vid störningar 

RfG föreskriver att vindkraftparker ska vara utrustade med system för inspelning av fel och 

dynamiska beteenden. Parametrar som spänning, aktiv och reaktiv effekt och frekvens ska kunna 

övervakas, men elnätföretaget har rätt att fastställa fler parametrar som ska övervakas och sparas. 

Inställningar för utrustningen, som kriterier för start av inspelning och samplingshastighet, ska 

beslutas mellan ägaren av vindkraftparken och elnätsföretaget i samråd med SvK. Utrustningen ska 

kunna upptäcka dåligt dämpade effektpendlingar och starta inspelning för att kunna övervaka 

systemets dynamiska beteende. Ägaren till vindkraftparken, elnätsföretaget och SvK ska kunna ta del 

av sparad data och komma överens om hur informationsutbytet ska ske. 

Synkronisering  

En vindkraftpark får endast synkronisera efter att tillstånd givits av elnätsföretaget. Vindkraftparken 

ska vara utrustad med nödvändig utrustning för synkronisering inom frekvensområdet 47,5 Hz – 51,5 

Hz. Elnätsföretaget och ägaren av vindkraftparken ska komma överens om förutsättningar som ska 

gälla innan vindkraftparken ansluts mot nätet. Överenskommelsen ska innefatta:  

 Spänning 

 Frekvens 

 Fasvinkelområde 

 Fassekvens 
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3.7 Systemåterställning 
I SvKFS 2005:2 finns inget föreskrivet beträffande systemåterställning, medan RfG behandlar fyra 

områden som har med systemåterställning att göra: Automatisk återanslutning, dödnätsstart, ödrift 

och snabb åter-synkronisering. 

Automatisk återanslutning 

SvK ska definiera under vilka förhållanden som ett kraftverk automatiskt ska kunna återansluta till 

elnätet efter en frånkoppling på grund av en störning. Systemet för automatisk återanslutning ska 

godkännas av elnätsföretaget. 

Dödnätsstart och ödrift 

RfG ger SvK rätt att ta in kostnadsförslag från kraftverksägare för att tillhandahålla dödnätsstart. Det 

finns alltså inget krav om att kraftverk ska tillhandahålla denna systemtjänst. Kraftverk som 

tillhandahåller dödnätsstart ska kunna starta utan någon yttre kraftförsörjning inom en tidsperiod 

beslutat av elnätföretaget i samordning med SvK. Kraftverken måste också kunna frekvens- och 

spänningsreglera. 

RfG ger elnätsbolaget, i samordning med SvK, rätt att kräva att ett kraftverk ska kunna delta i ödrift. 

Kraftverk som deltar i ödrift ska kunna frekvensreglera (driftläge FSM) samt arbeta inom det normala 

frekvens- och spänningsområdet. Vid överfrekvens ska kraftverket kunna reducera utmatning av 

aktiv effekt så mycket det är tekniskt möjligt, dock minst till 55 % av kraftverkets maximala kapacitet. 

Metoden för att upptäcka övergång till önätsdrift ska beslutas av kraftverksägaren och 

elnätsbolaget, i samordning med SvK. 

Snabb återsynkronisering  

Vid händelse av en frånkoppling från nätet på grund av en störning, ska kraftverk kunna snabbt 

återsynkronisera enligt den överenskomna skyddsstrategin mellan kraftverksägaren, elnätsföretaget 

och SvK. Kraftverk med en återsynkroniseringstid som är längre än 15 minuter ska designas för att gå 

över till husdrift från alla driftpunkter inom dess P/Q-kurva.  
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4 Teknisk analys  
I detta kapitel analyseras konsekvenserna av de nya och förändrade kraven för vindkraftparker i 

Sverige. Tillkommande och förändrade krav jämförs mot branschpraxis idag och förslag på tekniska 

förändringar av parkutformningen ges för att uppfylla kraven. 

4.1 Allmänna bestämmelser 
Den nya indelningen som klassificerar produktionsanläggningar (A,B,C,D) följer av att RfG är baserad 

på hur elnätet är uppbyggt i Europa där spänningsnivån mellan regionnät och stamnät i de flesta fall 

delas vid spänningsnivån 110kV. För Sverige sker denna delning vid 130kV, vilket medför att 

vindkraftparker som ansluts till regionnätet i vissa fall kommer beläggas med mer krav på grund av 

att spänningen som de ansluter mot kan vara på 110-130kV nivån.  SvK anser att indelningen som 

tidigare använts i Sverige enligt storlek på generatorernas effekt hade fungerat bättre för 

appliceringen i det Svenska elnätet, ”Det är Svenska Kraftnäts uppfattning att en indelning efter 

storlek, och därmed systempåverkan, hade varit tillräckligt” [26].  

Regelbundna kontroller och uppföljning att vindkraftparker uppfyller nätkoderna finns det ingen 

funktion för idag hos SvK, detta är något som troligtvis kommer regleras utförligare med införandet 

av RfG. SvK menar om detta att ” Uppgiften kommer att kräva ytterligare administrativa och tekniska 

resurser” [26].   

RfG ger SvK rätten att belägga redan befintliga vindkraftparker med de kommande kraven från RfG. 

SvK skriver om detta att "Svenska Kraftnät är medvetet om att RfG öppnar för lagstiftning som berör 

redan befintliga generatorer, vilket inte varit ett önskemål från verkets sida." [26] På grund av detta 

är det inte idag troligt att befintliga vindkraftparker kommer behöva kompletterande utrustning för 

att uppfylla eventuella framtida krav.  

Verifiering 

RfG ställer krav på att ägaren till vindkraftparken regelbundet ska kunna visa efterlevnaden av 

kraven i RfG, vilket ska utföras av den relevanta nätoperatören. Så länge som vindkraftparken lever 

upp till kraven i RfG medför detta inte något större arbete för ägaren. 

Simuleringar görs redan idag för att undersöka vilka spänningar och vilka effektflöden som kommer 

uppstå i parken för att kunna dimensionera kabelnät och övrig ingående utrustning för detta. 

Simuleringarna kan också användas för att verifiera dagens krav. På grund av detta kommer det nya 

kravet inte medföra någon större påverkan hos vindkraftexploatören. 

4.2 Effektreglering 
Reglerbarhet  

På grund av att den installerade effekten i vindkraftparker har fortsatt att öka med åren har också 

dess påverkan på elnätet blivit tydlig och därför måste vindkraftparker beläggas med liknande krav 

som andra produktionsanläggningar i samma storlek.  

Kraven som behandlar reglerbarhet i aktiv effekt fanns sedan tidigare i SvK men där en 

rekommendation troligtvis kommer göras om till krav med RfG. Detta innebär att det tidigare kravet 

om att en maximal effekt om 30 MW/min får ske vid bortkoppling kan komma att gälla även vid 

inkoppling/upprampning av vindkraftparker.  
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Idag är det vanligt att dispens från kravet om maximalt 30MW/min i nedreglering då detta kan 

innebära att vind ”spills” vid höga vindhastigheter. Rent praktiskt innebär detta för en stor park att 

vindkraftverk måste börja reglera ned tidigare om märkvind har nåtts för att inte överskrida kravet, 

om inte dispens ges. 

Både FPC och DFIG vindkraftverk kan uppfylla kravet med upp och nedrampning, detta sker genom 

inställningar i vindkraftparkens kontrollsystem för högsta och lägsta tid gällande hastigheten på 

effektrampningen i båda riktningar. Rent tekniskt är det möjligt att starta upp ett vindkraftverk i 

MW-storlek under en minut, vilket medför att en park med fler än tio stycken 3 MW turbiner skulle 

behöva begränsa starttiden (förutsatt att vindhastigheten ligger på märknivå).  För producenten är 

det bästa alternativet att använda en kort tid för upp/nedrampning, på det sättet optimeras 

användningen av tillgänglig vindresurs. På nätägarens sida ger för snabba rampningshastigheter 

upphov till större belastningar på nätet, vilket medför incitamentet för att sätta krav om högsta 

ramphastigheter. Även om kraven går att uppfylla tekniskt i vindkraftverken går det inte att förutse 

hur vindfronter ser ut. Om vindhastigheten går över avstängningsnivån för vindkraftverken riskerar 

att alla stängs av samtidigt. För att förhindra att en för stor effekt tappas momentant kan det krävas 

att vissa vindkraftverk stänger av tidigare än vid den högsta tekniskt gångbara hastigheten för att 

kunna klara av kravet.  

Syntetiskt tröghetsmoment 

Tröghetsmomentet krävs i systemet för att hålla frekvensderivatan på en acceptabel nivå, vid 

installation av fler asynkrona generatorer försvinner det naturliga tröghetsmomentet. Alternativet 

som finns hos vindkraftverk är att leverera ett syntetiskt tröghetsmoment. SvK menar att vid en 

större implementering av asynkrona generatorer (vindkraftverk framförallt) är det troligt att 

syntetiskt tröghetsmoment kommer krävas. Vindkraftverk tränger i första hand bort enheter med 

högt naturligt tröghetsmoment.  En DFIG-turbin har visst tröghetsmoment sett ifrån nätets sida på 

grund av den direktkoppling som finns mellan elnät och generator, en FPC har däremot inget 

tröghetsmoment alls sett ifrån elnätet. 

Principen för det syntetiska tröghetsmomentet är att den roterande massan som finns i turbinen och 

generatorn utnyttjas genom att tillfälligt öka effekten ut från vindkraftverket. Detta görs när 

exempelvis en stor produktion har tappats vilket gett upphov till en frekvensdipp på elnätet. Tiden 

som vindkraftverk kan leverera en ökad uteffekt ligger på sekundskala, efter detta har i regel rotorn 

bromsats ned till en för låg hastighet samtidigt som det finns begränsningar i hur lång tid 

effektomriktarna kan leverera en ökad effektutmatning. Begränsningen är större för en DFIG än FPC, 

från elnätet sätt ses dock ingen skillnad på tröghetsmomentet från de olika teknikerna. Båda typerna 

har fördelen att kunna bromsa in generatorn mer än synkrona, direktkopplade generatorer som 

normalt har en begränsning på 0,95 p.u av rotationshastigheten.  En DFIG kan bromsa generatorn till 

ungefär 0,7 p.u i rotationshastighet medan en FPC kan variera mellan 0 och 1,0 p.u [14].  För FPC-

turbiner spelar det ingen roll om generatorer av asynkron eller synkron-typ används då det 

syntetiska tröghetsmomentet implementeras i kontrollsystemet som styr  fulleffektomriktaren. 

För att vindkraftverk ska kunna leverera ett syntetiskt tröghetsmoment krävs att funktionen 

implementeras som mjukvara i kontrollsystemet hos effektomriktaren, det krävs däremot ingen 

extra hårdvara för detta i varken FPC eller DFIG-turbiner. Förmågan hos vindkraftverk att leverera en 

tillfällig effektökning i form av dess tröghetsmoment beror på hur vindresursen ser ut vid det tillfället 

som effektbidraget aktiveras. Denna förmåga kan delas in i två olika driftfall: 
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 Driftfall under nominell vindhastighet och; 

 Driftfall vid nominell vindhastighet 

 

En typisk kurva över ett vindkraftverks effektprofil syns i Figur 9 där den ”lägre vindhastigheten” är 

markerad med heldragen linje samt driftfall vid nominell vindhastighet markerad med streckad linje. 

 

 

Figur 9: Kurva som visar en typisk effektprofil för ett vindkraftverk vid olika vindhastigheter. Om aktuellt läge vid 
initiering av frekvenssvar (uppreglering av effekt) görs under nominell vindhastighet kommer en effektdipp följa efter 
frekvenssvaret, vilket kan påverka återställningen av frekvens negativt. 

I det första driftfallet med vindhastighet under nominell nivå finns en begränsning i tillgänglig effekt 

från vinden, efter att tröghetsmomentet utnyttjats har rotorn en lägre rotationshastighet och måste 

då accelereras. Accelerationen görs genom att den elektriska effekten tillfälligt sänks under den nivå 

som vindkraftverket arbetade innan aktiveringen av funktionen för syntetiskt tröghetsmoment. 

Detta kommer skapa en effektdipp vilket syns i Figur 10 i driftfallet där verket producerar på ca 0,2 

p.u innan aktiveringen. Om vindhastigheten däremot ligger över den nominella hastigheten för den 

turbin som studeras kan en tillfällig effektökning göras genom att ändra pitchen på rotorbladen och 

fånga upp mer av den tillgängliga vindresursen. Rotorns rotation sänks inte i detta fall och 

effektdippen försvinner efter den tillfälliga ökningen, kurvan för detta syns också i Figur 10 med en 

initial effekt på 1 p.u [14]. 
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Figur 10: Principiell figur över effekten ut från ett vindkraftverk i MW storlek vid utnyttjande av syntetiskt 
tröghetsmoment i två olika initiala driftfall. Tidsskalan för syntetiskt tröghetsmoment ligger på sekundskala.  

Sett till det övriga elsystemet kan vindkraftparkerna ge ett tillskott av effekt under de första 

sekunderna. Dessa sekunder är också de mest kritiska vid ett frekvensfall. Genom tillskottet av effekt 

minskas frekvensderivatan och samtidigt den lägsta frekvensen som systemet når. 

Om inte vindförhållandena är optimala vid aktiveringen av tröghetsmomentet kan det syntetiska 

tröghetsmomentet ha en negativ inverkan på elnätet. Den effektdipp som sker från produktionen av 

en specifik park kan skapa en längre återställningstid i systemet, vilket i sin tur ställer högre krav på 

de resterande reserverna för att återställa frekvensen. 

Det som främst talar för en positiv effekt gällande implementeringen av syntetiskt tröghetsmoment 

är den sänkning av frekvensderivata som kan uppstå vid ett plötsligt frekvensfall. Detta är däremot 

något som synkrona generatorer har tillgängligt utan någon extra investering. Vindkraftverken måste 

installera funktionen för tröghetsmoment. Det nya kravet medför ingen större påverkan på 

vindkraftparker idag då det handlar om en mjukvaruinställning som ska göras. Detta har även 

prövats med en befintlig vindkraftpark med lyckat resultat [27]. 

 Om det syntetiska tröghetsmomentet jämförs mot det naturliga tröghetsmomentet i exempelvis 

vattenkraftverk präglas detta för vindkraftverk av en större osäkerhet. Storleksordningen av 

tröghetsmomentet hos vindkraftverk varierar med vindhastigheten som påverkar 

rotationshastigheten på rotorn och tröghetskonstanten varierar därför beroende på driftsituation.  

Kontrollmässigt har det syntetiska tröghetsmomentet i vindkraftverk en fördel av att kunna ställas in 

på hur stort utslag i uteffekt en frekvensförändring på elnätet ska resultera i.Tröghetskonstanten, 

d.v.s. under hur lång tid som tröghetsmomentet kan utnyttjas bestäms dels av den installerade 

effekten och av rotationsenergin. Tröghetskonstanten för större kraftverk (till exempel vatten -  och 

termiska kraftverk) ligger inom intervallet 2-9 sekunder medan vindkraftparker ligger inom 

intervallet 2-6 sekunder [28]. 
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Frekvensderivata  

Med RfG följer ett krav gällande gränsvärden för vilka frekvensderivator som ska tålas av 

produktionsanläggningar. I AMP finns frekvensderivataskydd med som en rekommendation vid 

elnätsanslutning. Det nya kravet i RfG blir ett nytt krav som nätkod men det finns redan med enligt 

branschpraxis.  I en situation med ett stort fel går enligt AMP frekvensderivatan upp mot 0,5 Hz/s 

[12] . Frekvensderivatan beror på tröghetsmomentet i det synkrona systemet och därför är det 

rimligt att det nya kravet kommer hamna inom samma storleksordning som branschpraxis tidigare 

använt sig av.  

De vindkraftverk (DFIG och fulleffektomriktare) som finns på marknaden idag klarar av en 

frekvensderivata på 2-4 Hz/s [14]. På grund av detta bör ett framtida krav inte innebära problem för 

en vindkraftpark i Sverige.  

Automatisk kontinuerlig frekvensreglering, FSM/LFSM  

Frekvensreglering har tidigare inte omfattat vindkraftparker i Sverige men SvK menar att de kommer 

omfattas av frekvensregleringskraven i framtiden. Detta innebär att de inte kan drivas optimalt utan 

att ett reglerområde måste skapas.  

Att styra effekten enligt de olika driftlägen som krävs enligt RfG fungerar på samma sätt för både 

DFIG och FPC via mjukvarumässiga inställningar. Det normala driftläget idag är "Maximum power 

point tracking" och innebär att vindturbinerna hela tiden letar efter det vridmoment kontra 

rotationshastighet som ger maximal effekt vid alla vindhastigheter, för att optimera konverteringen 

av energin i vinden till el.  

När vindhastigheten ligger över märkhastigheten begränsas frekvensregleringen uppåt av skillnaden 

mellan det aktuella driftläget och märkeffekten på turbinen. För nedåtreglering av aktiv effekt 

(under hög systemfrekvens) finns det en nedre gräns för hur lågt ned turbinernas effektnivå kan 

sänkas. För både DFIG och FPC ligger denna gräns på ungefär 20 – 30 % av nominell effekt. Gränsen 

är beroende av rådande vindförhållanden och turbin/rotor – designen [29]. 

Vindkraftparkerna måste då enligt RfG kunna delta i driftlägena ”Frequency sensitivity mode” (FSM) 

och ”Limited Frequency Sensitivity-O/U”. Dessa driftlägen liknar de som finns i Danmark idag, vilket 

innebär att om vindkraftparker ska delta i frekvensreglering vid underfrekvens krävs att de arbetar i 

ett "delta - driftläge" [3]. Driftlägesinställningen innebär att vindkraftverken hela tiden producerar 

på en effektnivå under vad som är maximalt tillgängligt för tillfället.  Det går för en parkägare att 

välja om vindkraftparken ska delta i frekvensregleringen samt om parken endast ska delta i 

nedreglering vid överfrekvens (LFSM-O) eller om även uppreglering ska vara möjligt (FSM). Sett till 

konventionella produktionstekniker som exempelvis kondenskraft och vattenkraft medför en 

nedreglering i produktion en minskad förbrukning av bränsle/vattentillgångar.  För vindkraftverk 

kommer en nedreglering inte medföra en minskad kostnad på samma sätt, vind kommer i detta fall 

”spillas”.  

Alla produktionsenheter som bidrar till frekvensregleringen ersätts ekonomiskt. I Sverige ges 

ersättningen i form av självkostnadspriset för att reglera ned produktionen per kWh el som 

försvinner. För vindkraft är detta inte lika fördelaktigt som för ett produktionsslag med en 

bränslekostnad, då det inte finns något bränsle att spara på utan bara vind som spills. Utöver 

bränslet medverkar även subventionerna (elcertifikaten) till att fördyra frekvensregleringspriset hos 

vindkraften. För varje kWh försvinner priset för den elen som skulle producerats men även 
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subventionen för denna kWh.  Det kommer av den anledningen vara dyrare att frekvensreglera med 

vindkraftverk än med andra konventionella tekniker som ersättningen ser ut idag.  

Kompensationen för en begränsad produktion från vindkraftparker ser olika ut från land till land, 

vissa har ingen kompensation medan andra har en sådan.  Den vanligaste kompensationsformen är 

självkostnaden för den el som inte får/kan produceras vid tillfället. Innebörden av detta om 

frekvensregleringen skulle handlas på en marknad är att vindkraften som reglerkraft kommer bli dyr 

och troligtvis komma in som sista instans [30].  

RfG ställer krav på att vindkraftparker ska vara utrustade med funktioner definierade av SvK för att 

återställa frekvensen till nominellt värde enligt RfG. SvK ser inga extra funktioner för detta som 

skulle kunna krävas idag [31].  

Kravet om frekvensreglering från RfG innebär inga tekniska problem eller komplikationer vid ett 

införande av kraven i Sverige. 

4.3 Spänningsreglering 
Kontinuerlig reaktiv produktion 

En vindkraftpark består av flera olika komponenter som producerar eller konsumerar reaktiv effekt 

beroende av driftförhållanden i parken. Reaktiv effekt kommer att produceras av framförallt kablar 

inom parken, och konsumeras av serie reaktansen i transformatorer, kablar och luftledningar. 

Vindkraftverk kan producera eller konsumera reaktiv effekt, kapaciteten varierar mellan olika 

turbiner och generatortyper. Parkens reaktiva effektkonsumption är proportionell mot strömmen i 

kvadrat, medan produktionen är proportionell mot spänningen i kvadrat. Eftersom spänningen 

varierar mycket mindre än vad strömmen varierar, under normala driftförhållanden, är det alltså den 

strömberoende reaktiva effektkonsumtionen som i huvudsak behöver kompenseras [32].   

Efter implementeringen av RfG kommer kravet om reaktiv effektstyrning från vindkraftparker att 

förändras. Kravet i SvKFS 2005:2 anger att vindkraftparker ska kunna reglera ned det reaktiva 

effektutbytet med nätet till noll, men hur de nya kraven kommer att sättas är inte givet idag. Genom 

att jämföra dagens krav på reaktiv effektstyrning från vindkraftparker i våra grannländer kan man få 

en idé om hur de svenska kraven kommer att ställas. Kraven i Norge, Finland och Danmark skiljer sig 

åt. I Norge ska vindkraftparker kunna driftas med en effektfaktor på 0.95 kapacitiv/induktiv mätt på 

högspänningssidan av parktransformatorn, vid full effekt [2]. Kravet i Finland gäller mellan 

vindkraftparkens minsta aktiva effektnivå upp till maximal aktiv effekt. Vid maximal aktiv effekt är 

kravet det samma som i Norge, vid lägre effekter tillåts effektfaktorn att öka linjärt mot effektfaktor 

1.00 vid ingen aktiv produktion [33]. I den danska nätkoden finns det en P-Q/Pmax-figur för större 

vindkraftparker, likt kravet i RfG, med ett angivet område i vilket parkens driftpunkt ska kunna ligga 

inom [3]. I Danmark tillåts en effektfaktor på 0,975 induktiv/kapacitiv vid full effekt. Vindkraftparker 

ska dock ha en större reaktiv kapacitet vid effektnivåer under fulleffekt.  

 I Figur 11 visas en sammanställning av kraven för de olika länderna tillsammans med det svenska 

kravet i SvKFS2005:2. Det danska kravet är hårdare än jämförande länder vid lägre effektnivåer, men 

något lägre vid full effekt. Idag kräver SvK en reaktiv effektkapacitet motsvarande 30 % av dem 

aktiva effekten när en anslutning gör till stamnätet [31]. Det motsvarar en effektfaktor på 0,95 vilket 

är lika som de norska och finska kraven vid full effekt. Arbetet med hur de svenska P-Q/Pmax-

profilerna kommer att se ut är inte klart än. Men det är troligare att de kommer utvecklas mot de 

norska och finska kraven än de danska, eftersom systemen likar varandra mer. 
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Figur 11: Nordiska krav på reaktiv effektstyrning. Norge och Finland har samma krav vid full effekt, Cos φ = 0,95, vid full 
effekt är motsvarande krav i Danmark Cos φ = 0,975. Under maximal aktiv effekt krävs större reaktiv effektkapacitet 
från vindkraftparker i Danmark än Finland.  

 

Reaktiv effektkapacitet för olika generatortyper 

För vindkraftparker bestående av DFIG eller FPC kan den reaktiva effektutmatningen från varje 

turbin regleras inom ett givet effektfaktorområde. En typisk FPC i MW-storlek kan bidra med reaktiv 

effekt över ett stort aktivt effektområde. Det reaktiva effektutbytet med nätet beror inte på 

generatorns egenskaper utan av egenskaperna hos effektomriktaren på nätsidan. Generatorn är 

elektriskt frånkopplad från nätet, vilket medför att det reaktiva effektutbytet mellan generatorn och 

effektomriktaren på generatorsidan, samt mellan effektomriktaren på nätsidan och nätet är 

elektriskt frikopplade. Detta innebär att generatorns effektfaktor och nätsidans effektomriktares 

effektfaktor kan styras oberoende av varandra [18].  

Många tillverkare erbjuder också tillval för att utrusta turbinerna med extra hårdvara och mjukvara, 

för utökad reaktiv effektkapacitet och för att kunna producera eller konsumera reaktiv effekt 

oberoende av vindhastigheten.  Turbinerna kan därmed få STATCOM-liknande funktioner och kan 

konsumera eller producera reaktiv effekt även då ingen aktiv effekt matas in på nätet.  Vissa FPC kan 

tillhandahålla reaktiv effekt även när turbinen inte genererar aktiv effekt [34]. Fulleffektomriktarens 

märkeffekt måste vara större än generatorns märkeffekt för att kunna producera både aktiv och 

reaktiv effekt vid full effekt. Ett exempel på reaktiv effektkapaciteten för en FPC illustreras i 

Figur 12, den faktiska kapaciteten beror på tillverkare, modell och inställningar.   
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Figur 12: Ett exempel på ett P/Q-diagram för ett FPC i MW-storlek. En FPC har en relativt stor reaktiv effektkapacitet i 
grundutförande. Extra reaktiv effektkapacitet kan fås genom olika tillval.  

En DFIG kan också bidra med reaktiv effekt, dock i mer begränsad utstäckning än en FPC. En del 

tillverkare erbjuder olika tillval för utökad kapacitet och för att kunna tillhandahålla reaktiv effekt 

även när turbinen inte genererar aktiv effekt [34]. Det reaktiva effektutbytet mellan en DFIG och 

nätet är i huvudsak begränsad av rotor- och statorström [35]. Vid produktion är det rotorströmmen 

som är den begränsande faktorn, medan vid konsumtion är det statorströmmen som begränsar. Den 

reaktiva effektkapacitet beror också av märkeffekten och val av reglermetod på effektomriktaren på 

rotorkretsen. Ökad reaktiv effektkapacitet kan möjliggöras genom en större effektomriktare 

och/eller genom tillägg av extra reaktiv effektkomenseringsutrusning. Det är vanligt att statorn i en 

DFIG är Y-kopplad vid låga vindhastigheter och Δ-kopplad vid höga vindhastigheter. Anledningen är 

att det minska förlusterna och att vridmomentet blir högre för samma rotorspänning vid låg 

vindhastighet [35]. Den reaktiva effektkapacitet beror dock på om statorn är Y- eller Δ-kopplad. Ett 

exempel på reaktiv effektkapaciteten för en DFIG illustreras i Figur 13, den faktiska kapaciteten beror 

på tillverkare, modell och inställningar.   

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

P
/P

n
 

Q/Pmax 

FPC+Tillval FPC

Q-Export Q-Import Q-Export Q-Import 



36 
 

      

Figur 13: Ett exempel på ett P/Q-diagram för ett DFIG i MW-storlek. Den reaktivakapaciteten påverkas av hur statorn är 
kopplad. Vid Y-koppling begränsas kapaciteten av den prickade linjen och vid Δ-koppling av den heldragna. 

Reaktiv effektkapacitet för en vindkraftpark 

Kravet på reaktiv effektstyrning gäller i parkens anslutningspunkt och det är därför viktigt att studera 

vindkraftparken som helhet.  

Figur 12 och Figur 13 ovan visar den reaktiva effektkapaciteten vid lågspänningssidan av 

verktransformatorn. Hur mycket reaktiv effekt som är tillgänglig vid anslutningspunkten beror 

därmed på, speciellt vid hög produktion, impedansen i kablar, luftledningar och transformatorer 

inom parken. En vindkraftpark i storleksordningen 100 MW måste producera reaktiv effekt i 

storleksordningen 10 Mvar vid full produktion för att uppfylla dagens krav på nollutbyte med 

elnätet. Av samma anledning måste samma park konsumera ett par Mvar reaktiv effekt vid noll aktiv 

effektproduktion. I Figur 14 visas ett exempel av en vindkraftparks reaktiva effektkapacitet beroende 

på generatortyp. För låga aktiva effektnivåer är den reaktiva kapaciteten förskjuten åt höger vilket 

betyder att parkens interna nät producerar reaktiv effekt. För högre aktiva effektnivåer är 

kapaciteten förskjuten åt vänster, vilket betyder att det interna nätet förbrukar reaktiv effekt.  
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Figur 14: Exempel på reaktiv effektkapacitet i anslutningspunkten för en vindkraftpark med FPC respektive DFIG i 
storleksordningen 100 MW, utan någon dedikerad reaktiv effektkompenseringsutrustning. För låga aktiva effektnivåer 
är den reaktiva kapaciteten förskjuten åt höger vilket betyder att parkens interna nät producerar reaktiv effekt. Medan 
för högre aktiva effektnivåer är kapaciteten förskjuten åt vänster, vilket betyder att det interna nätet förbrukar reaktiv 
effekt. 

Med antagandet om att kraven på reaktiv effektkapacitet från vindkraftparker i Sverige kommer att 

harmoniseras med de övriga länderna i norden, kan dagens krav jämföras med det högsta kravet 

idag. Som beskrevs tidigare motsvaras det av kraven i Norge och Finland vid full aktiv effekt.  I Figur 

15 visas ett exempel på den reaktiva effektkapacitet en park i storleksordningen 100 MW behöver 

för att uppfylla dagens krav och ett eventuellt framtida krav motsvarande en effektfaktor på 0,95. Av 

figuren framgår det att i praktiken innebär ett krav om nollutbyte då parken inte producerar aktiv 

effekt, att reaktiv effekt måste kunna konsumeras till följd av den reaktiva produktionen i framför 

allt kablar och ledningar inom parken. Eftersom vindkraftverk inte kan producera eller konsumera 

reaktiv utan att aktiv effekt produceras i grundutförande behövs verken kompletteras med extra 

hårdvara. Då behovet av den reaktiva effektkonsumtionen uppgår till några få Mvar klaras kravet 

genom att en mindre del av verken utrustas med ett tillägg, om tillverkaren tillhandahåller ett 

sådant. Ett annat alternativ är att komplettera parken med utrustning för reaktiv 

effektkompensering, som beskrevs i avsnitt 2.1.2. Det framgår också av figuren att det är svårare att 

uppfylla kravet för reaktiv effektproduktion än konsumtion. Det gör att dessa krav är ogynnsamma 

för DFIG som generellt har högre konsumtionskapacitet än produktionskapacitet, vid full 

effektproduktion. Parktransformatorn, interna nät och övrig utrustning måste dimensioneras och 

förlustoptimeras utifrån högre stationära strömmar. Förluster kommer att bero på vilken driftpunkt 

och reglermetod som välja för reaktiv effekt.  
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Figur 15: Exempel på den reaktiva effektkapacitet en park i storleksordningen 100 MW behöver för att uppfylla dagens 
krav och ett eventuellt framtida krav motsvarande en effektfaktor på 0,95. De prickade linjerna visar effektfaktorer på 
1.00, 0,95 och 0,90. Konsumtion av reaktiv effekt behövs vid noll aktiv effektproduktion för att uppfylla båda kraven. 
Vilken reaktiv effektkapacitet som behövs beror på parkens utformningen och därmed mellan olika parker.     

Automatisk reglering 

Automatisk spänningsreglering utförs i huvudsak idag med lindningsomkopplaren i 

parktransformatorn och det reaktiva effektutbytet med nätet regleras mot noll i anslutningspunkten 

för att uppfylla dagens krav. RfG ställer kravet att en vindkraftpark ska kunna reglera spänningen i 

anslutningspunkten med någon av reglermetoderna spänningsreglering, reaktiv effektreglering eller 

effektfaktorreglering. Principen för de olika reglermetoderna visas i Figur 16 och beskrivs nedan: 

 Spänningsreglering innebär att utbytet av reaktiv effekt med nätet regleras beroende på 

spänningen i anslutningspunkten.  

 Reaktiv effektreglering innebär att ett börvärde ställs in för reaktiv effekt, vilket innebär att 

det reaktiva effektutbytet med nätet är konstant för alla driftpunkten. Börvärdet kan ändras 

inom vissa fasta steg.  

 Effektfaktorreglering innebär att ett börvärde sätts för effektfaktorn i anslutningspunkten, 

vilket medför att parkens reaktiva effektutbyte med nätet beror på parkens produktion av 

aktiv effekt. Principen för de olika reglermetoderna visas i Figur 16. 

Idag kan vindkraftverk reglera spänningen med de flesta av dessa reglermetoder, och de fall där en 

önskad reglermetod saknas behövs oftast bara extra mjukvara. Spänningsreglering anses vara den 

reglermetod som effektivast utnyttjar vindkraftverkens reaktiva förmåga, då belastningen på 

systemets synkrongeneratorer minskar [14] [36]. Större vindkraftparker utrustas vanligen med en 

parkregulator som styr samtliga vindkraftverk i parken, utifrån bör- och ärvärden vid 

anslutningspunkten. Med en parkregulator erhålls en effektiv styrning av hela parkens aktiva- och 

reaktiva effekt, spänning och effektfaktor. Det nya kravet innebär alltså ingen större förändring för 

större vindkraftparker i Sverige. I de danska nätkoderna, som är mer uppdaterande än de svenska, 
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finns redan detta krav på vindkraftparker, vilket medför att kravet inte påverkar 

vindkraftleverantörer som finns på den nordiska marknaden. 

 

 

Figur 16: Princip för olika metoder för reaktiv effektreglering.  Den vänstra grafen visar effektfaktor- och 
reaktiveffektreglering och den högra grafen visar spänningsreglering. 

4.4 Störningstålighet 
En vindkraftpark måste klara av att fortsätta driften under olika händelser på elnätet. En uppdelning 

kan göras mellan mindre, stationära avvikelser och större fel. De större felen är till exempel 

kortslutningar på transmissionsledningar.  

Stationära avvikelser i frekvens och/eller spänning 

De krav som berör stationära avvikelser i spänning/frekvens kommer inte påverka vindkraftparker av 

den anledningen att både DFIG och FPC-teknikerna redan idag har god marginal till de områden som 

finns i RfG.  

Kravet som ställs om att vindkraftparker ska klara av att vara anslutna till elnätet under 

effektpendlingar på överliggande elnät inom alla arbetspunkter på PQ-diagrammet påverkar inte 

heller asynkront kopplade generatorer, så som DFIG och FPC.  

Kortslutningar, spänningsvariationer - FRT 

Under en kortslutning där spänningen går ned till 0 p.u vid anslutningspunkten skapar detta stora 

strömmar i systemet. Det som i detta fall utgör största skillnaden vid implementeringen av RfG 

jämfört med tidigare är att definitionen av var felet förläggs har flyttats från det "maskade 

stamnätet" enligt SvK till "anslutningspunkten" enligt RfG. Anslutningspunkten ligger närmare 

vindkraftparken och det finns således mindre antal komponenter samt kortare ledningssträcka 

mellan felet och vindkraftverken. Kravet blir således hårdare för vindkraftparker i framtiden (lägre 

spänning vid turbinerna).  

I Figur 17 syns kraven som gäller för kortslutningar idag samt de föreslagna från RfG och hur 

kurvorna ser ut för en typisk DFIG samt FPC. Kurvorna illustrerar ett fel på samma sätt som beskrivet 

i kapitel 3.5 - Störningstålighet. I RfG finns det ett intervall för hur lång tid det får ta för spänningen 

att återgå till 0,85 pu som får väljas av SvK, därför är den maximala och den minimala kravgränsen 

inritad. Det är tillåtet att koppla bort produktionen om spänningen skulle ligga under de streckade 

krav-kurvorna. Detta innebär att så länge som turbinernas linjer (heldragna) ligger under kurvorna 

för kraven, klarar de av kravet. På samma sätt gäller att det först är när spänningen ligger under 
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turbinernas heldragna linjer som vindkraftverken kommer koppla bort från elnätet på grund av för 

låg spänning. Fram tills tiden 0,25 s ligger alla fem kurvor på varandra. 

 

Figur 17: Spänning och tid för ett kortslutninsfel på elnätet med inritade värden för vad en turbin med FPC och DFIG 
klarar av i MW-storlek. För en godkänd FRT-genomgång ska generatorkurvorna ligga under krav-kurvorna. En park med 
DFIG ligger på gränsen till att klara av det hårdare kravet (”RfG Max”) medan en park med FPC klarar av alla tre 
kravkurvor. 

Som syns i Figur 17 är det generellt svårare för en DIFG att klara av kortslutningsfel på elnäten, vilket 

beror på att det inte går att koppla bort hela turbinen från nätet vid felet som det är möjligt att göra 

med en FPC. Båda typerna klarar däremot av dagens krav samt kraven från RfG.  

När en DFIGs ”Crowbar” (CB)-skydd går in för att skydda effektomriktaren blir resultatet att 

generatorn genom dess fasta koppling till elnätet kommer börja dra reaktiv effekt. Innebörden är att 

spänningen sänks ytterligare och generatorn motverkar återställningen av systemspänningen [37]. 

En DFIG kan använda sig av olika kontrollstrategier under ett FRT-fel, vissa av dessa strategier kan 

motverka den reaktiva effektkonsumtionen. Ett alternativ för att kunna göra detta skulle vara att 

verket kompletteras med en brytare på anslutningen mellan elnät och stator. Denna skulle 

möjliggöra en bortkoppling av felströmmen innan den når sitt högsta värde (innan strömmen kan 

skada effektomriktaren) samtidigt som effektomriktaren på elnätssidan kan leverera reaktiv effekt, 

mer om detta kan läsas i [37]. För att kunna styra turbinen under felet brukar även ett UPS-system 

installeras i samband med CB-skyddet.  

I Figur 17 syns vidare att kurvan för FPC klarar av de fel som kraven innebär utan problem. Detta är 

på grund av den enklare kontrollen som kan ske med en fulleffektomriktare (där hela kretsen bryts 

vid inkopplandet av CB-skyddet). Så länge som resistorbanken kan ta hand om turbinens utmatande 

effekt kan generatorn vara helt bortkopplad från nätet, eftersom att ingen koppling mellan elnät-

generator finns.  

Den faktiska spänningen vid vindkraftverken är egentligen högre än vad kravkurvorna visar på grund 

av att felet inte sker vid generatorterminalerna. Om ett vindkraftverk ligger på gränsen till att klara 

en kravkurva kan det göras statiska studier som visar på vilken spänning som nås vid vindkraftverken 

av ett kortslutningsfel på de två olika förläggningspunkterna.  
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De nya kraven är mer stringenta än de tidigare FRT-kraven i Sverige. Jämförs detta mot Norges FRT-

krav är dessa mindre ansträngande än både SvK FS2005:2 samt det lägsta intervallet i RfG. Det är 

därför troligt att kravet kommer ligga närmare den minimala kravkurvan, det vill säga det enklare i 

det valbara intervallet om tid och spänning. Innebörden är att det inte blir någon förändring för 

vindkraftparker i Sverige då vindkraftverken idag klarar av de krav som kan komma att ställas. 

Turbinernas beteende under felmomentet 

I Sverige har det inte funnits något specificerat krav kring hur vindkraftparker ska agera under ett 

FRT-fel, endast att de ska klara av att bibehålla anslutningen under felet.  På grund av detta har 

praxis varit att vindkraftverken inte har levererat någon aktiv eller reaktiv effekt under felen. 

I enlighet med RfG kommer krav ställas som reglerar hur vindkraftparker ska agera under och efter 

felet för att bidra till stabiliseringen av elnätet. Enligt RfG ska antingen aktiv eller reaktivt 

effektbidrag prioriteras under ett FRT-fel. SvK har gjort tolkningen att parken ska klara av att reglera 

upp spänningen enligt kraven i Figur 17 efter det att felet har kopplats bort [31]. Sedan återgå till sin 

arbetspunkt som var innan felet. För att kunna göra det bör reaktiv effekt prioriteras. Det går att 

ställa in reglerstyrkan för både DFIG och FPC i parkernas kontrollsystem till angivet värde för 

spänningsregleringen (Mvar/kV). Detta medför att båda teknikerna kan uppfylla kravet om bidrag till 

att återställa systemspänningen och prioritet.  

Det finns även ett icke uttömmande krav om att parken kan beläggas med att kunna mata in extra 

reaktiv effekt under asymmetriska och symmetriska fel.  Enligt SvK är det mer en fråga om att parken 

måste automatiskt reglera mot spänningsbörvärdet om spänningen sjunker i anslutningspunkten 

[31]. Eftersom att vindkraftparker enligt tidigare stycke kan reglera mot ett spänningsbörvärde 

(Mvar/kV) kommer det vara möjligt att uppfylla kravet.  

Återhämtning av aktiv effekt efter ett fel 

Tanken med att produktionsenheterna inte ska kopplas bort är bland annat för att snabbt kunna 

leverera aktiv effekt direkt efter ett bortkopplat fel, vilket finns definierat i RfG. Kravet är dock inte 

specificerat närmare av anledningen att kravet beror på lokala egenskaper i det elnät som studeras. 

Vindkraftverk med FPC kan reglera den aktiva effekten snabbare än typer baserade på DFIG. Enligt 

[14] skulle DFIG kunna få problem att reglera upp den aktiva effekten vid anslutning till ett svagt 

elnät. Då Sveriges elnät anses vara starkt bör detta inte medföra något problem, dvs. den aktiva 

effektrampningen som SvK kommer begära bör klaras av från dagens DFIG och FPC.  En för hastig 

lägsta gräns för upprampningen av effekt kan däremot skapa onödiga mekaniska förslitningar på 

drivlinan samt effektomriktarna [14]. 

Dämpning av effektpendlingar 

Tidigare har synkrona generatorer som är större än 75 MVA behövt kunna bidra till att dämpa 

effektpendlingar enligt SvKFS2005:2. Efter implementeringen av RfG kommer ett icke-uttömmande 

krav om att även vindkraftparker kunna bidra med detta. Dämpning av effektpendlingar är inte ett 

område som testats på fullskaliga vindkraftparker idag. Det finns däremot studier som undersökt 

olika kontrollmetoder för framförallt DFIG att bidra med dämpning av effektpendlingar som menar 

att det är möjligt att uppfylla kravet. Det har också visats att det genom modifieringar i nätdelens 

effektomritare på en FPC är möjligt att bidra till effektdämpningar [38].  
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Kravet är satt som ett icke-uttömmande krav av den anledningen att många synkrona 

produktionsenheter har funktionen naturligt samtidigt som den håller på att utvecklas för asynkrona 

produktionsenheter [39]. 

4.5 Reglerutrustning och skydd  
Kraven som ställs i RfG angående regler- och skyddsutrustning är valbara krav. Generellt är det 

elnätsföretaget som ska ange vilken utrusning som en vindkraftpark ska utrustas med. De specifika 

kraven på skydd i RfG är under- och överspänningsskydd, jordning av parktransformator och skydd 

mot förlorad stabilitet. Kraven innebär ingen förändring mot dagens branschpraxis, som beskrivs i 

avsnitt 2.1. Elnätsföretaget anger i den tekniska kravspecifikationen vilken typ av utrusning, med 

tillhörande inställningar, som vindkraftparken ska utrustas med. Det är sedan upp till 

vindkraftsexploatören att visa att dessa krav uppfylls. 

I RfG är det föreskrivet att produktionsanläggningar ska utrustas med ett system för insamling av 

data under störd drift. Vindkraftparker utrustas oftast med ett SCADA-system (SCADA = Supervisory 

Control and Data Acquisition) för övervakning och fjärrkontroll. Övervakningen består av insamling 

av data (t.ex drifts- och feldata) och att tillgängliggöra datan utanför parken [40]. Fjärrkontroll 

används för att t.ex. starta eller stänga av enskilda turbiner eller återställa driften efter ett mindre fel 

från en driftcentral utanför parken. I vissa system kan också olika driftparametrar och inställningar 

ändras via fjärrkontroll. För att uppfylla kravet måste vindkraftparker utrustas med ett SCADA-

system, vilket redan görs idag. 

Kravet om att en vindkraftpark ska vara utrustad med nödvändig utrustning för synkronisering och 

att synkronisering bara får göras efter att tillstånd givits av elnätsföretaget, innebär ingen skillnad 

från branschpraxis idag [31]. 

4.6 Systemåterställning 
Automatisk återinkoppling och snabb återsynkronisering 

De icke-uttömmande kraven i RfG handlar om att SvK ska definiera under vilka förutsättningar som 

automatisk återinkoppling av kraftverk till nätet ska kunna göras, och att  snabbt återsynkronisera 

ska ske enligt den överenskomna skyddsstrategin. Automatisk återinkoppling används för att hålla 

avbrottstiden vid fel så låga som möjligt. För parkägaren finns det ekonomiska skäl för att undvika 

längre avbrott än nödvändigt.  

I Sverige är det interna nätet i vindkraftparker oftast  ett rent kabelnät, i dessa bör inte automatisk 

återinkopplingsautomatik användas då kabelfel normalt är kvarstående och automatiken kan 

förvärra felet. Vid fel i det överliggande nätet kan skydd i nätstationen eller ledningsskydd för 

ledningen till parken lösa. De flesta fel på friledningar är av övergående karaktär som t.ex. 

blixtnedslag, grenar på ledningarna eller fåglar som ger upphov till ljusbågar, vilket gör att det är 

vanligt att återinkopplingsautomatik används. Inom branschen varierar tiden för återinkoppling 

mellan 0,5-5 sekunder för snabbåterinkoppling (SÅI), och 10-90 sekunder för fördröjd återinkoppling 

(FÅI) [41]. Vindkrafttillverkare följer standarden SS-EN 61400-21 som ställer krav på att 

skyddsutrustning funktionstestas. Standarden anger att den faktiska återkopplingstiden efter att 

vindturbinen har frånkopplats från nätet på grund av en störning ska fastställas för fallen när 

störningen, och därmed frånkopplingen, pågår under 10 sekunder, 1 minut och 10 minuter. 

Återkopplingstiden är tiden från tidpunkten för frånkoppling fram till tidpunkten vindturbinen börjar 

producera effekt. Alltså kommer vindkraftparker förmodligen kunna uppfylla dessa krav utan någon 

förändring från idag. Krav är icke-uttömmande vilket innebär att det inte går att göra en närmare 

analys av konsekvenserna.  
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Dödnätsstart och ödrift 

En produktionsanläggning som ska användas för dödnätsstart och ödrift måste kunna spännings- och 

frekvensreglera. I tidigare avsnitt har det visats att vindkraftparker kan utformas så att de kan 

spänningsreglera genom ett reaktivt effektutbyte med nätet, över en brett dirftområde. Det har 

också visats att vindkraftparker kan bidra med frekvensreglering, dock med begränsad möjlighet vid 

underfrekvens. För att en vindkraftpark ska kunna tillhandahålla dessa systemtjänster behöver den 

också vara tillgänglig, vilket beror på vindhastigheten. Det är därför inte lämpligt att vindkraftparker 

tillhandahåller dödnätsstart och ödrift [31]. Vilket innebär att en vindkraftpark inte kommer att få 

någon befrågan om tillhandahållandet av dessa systemtjänser. 
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5 Diskussion 
Från att ha sett vindkraft som en icke betydande del ur elnätsperspektivet behöver detta 

produktionsslag beläggas med liknande krav som tidigare gällt synkrona produktionsenheter. Det har 

genom rapportens arbete framgått att Sveriges nätkoder är ouppdaterade jämfört med andra länder 

som exempelvis Norge och Danmark. Att Sverige inte uppdaterat nätkoderna sen 2005 innebär att 

många krav tillkommer för vindkraftparker.  Många av de tillkommande kraven är nya i den 

bemärkelsen att det inte finns en motsvarighet i SvKFS2005:2, däremot har det visat sig att en helt 

del inte skiljer sig avsevärt från branchpraxis idag. Det är framför allt kraven om frekvensreglering, 

tröghetsmoment och reaktiv effektkapacitet som kommer kräva att nya parker försers med extra 

hård- eller mjukvara. Dessa är dock icke-uttömmande krav, vilket innebär att SvK eller 

elnätsföretaget ska definera parametrar för kraven. Det innebär att kraven inte är specificerade idag 

och att kraven kan komma att skilja sig mellan olika elnätsbolag. Det är därför inte möjligt att idag 

säga exakt hur kraven kommer att påverka nya vindkraftparker i Sverige efter att RfG har 

implementeras. 

 Vindkraftparker kommer behöva omfattas av kraven för frekvensreglering med införandet av RfG. 

På samma sätt som att vindkraftverk idag driftas i ett läge där maximal energi erhålls, går det att 

istället arbeta i ett frekvensreglerings-läge. Den tekniska lösningen är enkel då det går att lösa 

genom mjukvarumässiga ändringar i kontrollsystemet.  Detta medför alltså ingen påverkan för själva 

elnätsanslutningen.  Det skulle även vara möjligt att implementera kravet på en befintlig anläggning, 

om det skulle krävas. Även om kravet skulle införas är det inte så troligt att frekvensregleringen 

kommer användas av vindkraftparker som reglermarknaden ser ut just nu då det skulle vara som 

allra dyrast att frekvensreglera med vindkraft som tappar vind, elcertifikat och försäljning av el. 

Syntetiskt tröghetsmoment är ett område som disskuterats mycket och det är möjligt, vilket visats 

med fullskaleprov, för vindkraftparker att leverera ett betydligt tröghetsmoment. Några frågor som 

uppkommit under arbetet med detta ämne till rapporten har kretsat kring var och när 

tröghetsmomentet behövs samt från vilka enheter som tröghetsmomentet bäst kan erhållas.  

Våra grannländer Norge, Danmark och Finland har betyldigt högre krav på en vindkraftparks reaktiva 

effektkapacitet. Med mer vindkraft i systemet måste även vindkraft bidra till systemstabiliteten, det 

är därför troligt att kraven i Sverige kommer att bli högre vid en revidering av nätkoderna till följd av 

en implementering av RfG. Med olika tillägg till turbinerna eller reaktiv 

effektkompenseringsutrusning är det möjligt att öka en vindkraftparks reaktiva effektkapacitet. Den 

reaktiva effekten som turbinerna producerar, som är tillgänglig i parkens anslutningspunkt, beror 

stark av det internanätets och transformatorernas egenskaper och måste tas i beaktan vid 

utformning av parken. 
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6 Slutsatser 
 RfG innehåller många icke-uttömmande och valbara krav där SvK och elnätsföretag ska 

definiera parametrar. Det är därmed inte möjligt idag att säga hur kraven exakt kommer att 

påverka elnätsanslutningen. 

 För många av kraven i RfG finns ingen motsvarighet i SvKFS 2005:2, men utgör inget nytt för 

branschen då de är praxis i Sverige idag. 

 Det är framför allt kraven om frekvensreglering, tröghetsmoment och reaktiv effektkapacitet 

som kommer att medföra att nya parker kommer att behöva förses med extra hård- 

och/eller mjukvara. 

 

6.1 Felanalys 
I de fall där icke-uttömmande krav har analyserats från RfG har till viss del jämförelser mot andra 

länder med liknande elnätsegenskaper gjorts. Detta kan i sig ge en uppfattning om hur kravet skulle 

kunna se ut givet dagens förutsättningar. Det är dock svårt att säga då detta beror på hur 

resonemanget kommer föras hos SvK vid bestämmningen av sådanna krav. Om mycket tyngd ligger i 

hur en framtida elnätsutveckling kan se ut är det möjligt att analysen baserad på andra länders krav 

inte är tillräcklig.  

 

6.2 Förslag på vidare studier 
En del av kraven som enligt RfG kommer beläggas på vindkraftparker i framtiden är av sådan 

karaktär att synkrona generatorer naturligt uppfyller kravet utan någon extra investering. Ett 

exempel på detta är syntetiskt tröghetsmoment. Det är därför intressant att vidare undersöka 

marknadslösningar för dessa systemtjänster där det finns skillnad beroende på vilken produktionstyp 

som undersöks. 
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8 Bilaga 1 – Sammanställning över krav från RfG 
Följande bilaga förklarar vilka krav i RfG med artikel och paragrafhänvisning som hör till vilket kapitel i rapporten. Det framgår även vilka typer av 

produktionsanläggningar (A, B, C, D) som kraven gäller för. De krav som inte finns med i rapportens text har markerats med blå bakgrund. 

Kapitel Krav i RfG Typ A Typ B Typ C  Typ D 

Allmänna bestämmelser             

Verifiering Artikel 12, 6 § punkt (c) SIMULATION MODELS     X X 

Effektreglering             

 
 
 
Reglerbarhet 

Artikel 12, 6 § punkt (e) RATE OF CHANGE OF ACTIVE POWER    X X 

Artikel 10 §6 REMOTE SWITCH ON/OFF X X     

Artikel 12 §2 punkt (f) DISCONNECTION OF LOAD DUE TO 
UNDERFREQUENCY 

  X X 

Artikel 12 §2 punkt (e) FREQUENCY RESTORATION CONTROL   X X 

Artikel 12 §2 punkt (f) SYNTHETIC INERTIA CAPABILITY   X X 

Frekvensderivata Artikel 10 §1 punkt (b) RATE OF CHANGE OF FREQUENCY 
WITHSTAND CAPABILITY 

X X X X 

Automatisk kontinuerlig 
frekvensreglering - FSM / LFSM 

Artikel 10 §2 LIMITED FREQUENCY SENSITIVE MODE 
(OVERFREQUENCY) 

X X X X 

Artikel 12 § 2 punkt (c) LIMITED FREQUENCY SENSITIVE MODE 
(UNDERFREQUENCY) 

X X X X 

Artikel 12 § 2 punkt (d) FREQUENCY SENSITIVE MODE   X X 

Spänningsreglering              

Kontinuerlig reaktiv produktion Artikel 17, 2 § punkt (a) REACTIVE POWER CAPABILITY (SIMPLE)   X     

Artikel 18, 3 § punkt (b) REACTIVE POWER CAPABILITY AT 
MAXIMUM ACTIVE POWER  

  X X 

Artikel 18, 3 § punkt (c) REACTIVE POWER CAPABILITY BELOW 
MAXIMUM ACTIVE POWER  

  X X 

Automatisk reglering  Artikel 18, 3 § punkt (d) REACTIVE POWER CONTROL MODES    X X 

       



b 
 

Kapitel Krav i RfG Typ A Typ B Typ C Typ D 

Störningstålighet       

Stationära avvikelser i frekvens 
och/eller spänning  

Artikel 10 §1 punkt (a) FREQUENCY RANGES X X X X 

Artikel 13 § 2 punkt (a) och 
(b) 

VOLTAGE RANGES    X 

Stationär stabilitet Artikel 12 § 4 punkt (a) STEADY-STATE STABILITY   X X 

 
 
Kortslutningar, spänningsvariationer  

Artikel 11 § 3 FAULT RIDE THROUGH CAPABILITY OF 
GENERATORS CONNECTED BELOW 110 kV 

  X X   

Artikel 13 § 3 FAULT RIDE THROUGH CAPABILITY OF 
GENERATORS CONNECTED AT 110 kV OR 
ABOVE 

   X 

Återhämtning av aktiv effekt efter fel  Artikel 17 § 3 POST FAULT ACTIVE POWER RECOVERY   X X X 

Reaktiv effektinmatning Artikel 17, 2 § punkt (b) och 
(c) 

REACTIVE CURRENT INJECTION  X X X 

Prioritet mellan aktiv och reaktiv 
effektbidrag  

Artikel 18, 3 § punkt (e) PRIORITY TO ACTIVE OR REACTIVE POWER 
CONTRIBUTION 

  X X 

Dämpning av effektpendlingar  Artikel 18, 3 § punkt (f) POWER OSCILLATIONS DAMPING CONTROL   X X 

Reglerutrustning och skydd              

 
 
 
 
 
Styr- och skyddsutrustning 

Artikel 11, 5 § punkt (a) CONTROL SCHEMES AND SETTINGS   X X X 

Artikel 11, 5 § punkt (c) PRIORITY RANKING OF PROTECTION AND 
CONTROL 

 X X X 

Artikel 12, 6 § punkt (f) TRANSFORMER NEUTRL-POINT TREATMENT   X X 

Artikel 11, 5 § punkt (b) ELECTRICAL PROTECTION SCHEMES AND 
SETTINGS 

 X X X 

Artikel 12, 6 § punkt (d) INSTALLATION OF DEVICES FOR SYSTEM 
OPERATION AND/ OR SECURITY 

  X X 

Artikel 12, 6 § punkt (a) LOSS OF STABILITY    X X 

Artikel 13, 4 § SYNCHRONISATION    X 

Artikel 13, 2 § punkt (c) HIGH/LOW VOLTAGE DISCONNECTION    X 

Utrustning för lagring av driftsdata vid 
störningar 

Artikel 12, 6 § punkt (b) INSTRUMENTATION FOR FAULT AND 
DYNAMIC BEHAVIOUR RECORDING LOSS OF  

  X X 



c 
 

Kapitel Krav i RfG Typ A Typ B Typ C Typ D 

Systemåterställning             

Automatisk återinkoppling Artikel 11, 4 § RECONNECTION AFTER AN INCIDENTAL 
DISCONNECTION DUE TO A NETWORK 
DISTURBANCE  

 X X X 

Dödnätsstart, ödrift och snabb åter-
synkronisering 

Artikel 12, 5 § punkt (a) BLACK START   X X 

Artikel 12, 5 § punkt (b) CAPABILITY TO TAKE PART IN ISOLATED 
NETWORK OPERATION 

  X X 

Artikel 12, 5 punkt (c) QUICK RE-SYNCHRONIZATION CAPABILITY         

 


