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Abstract
To achieve a reliable and qualitative power conversion from the wind into electric power, a
variety of factors and demands need to be obtained. Climatological and technological factors
requires proper dimensioning and adjustment of the conversion technology, to harvest the
greatest possible amount of energy and to be converted in a reliable and energy efficient way,
that windmill owners, power grid owners require. The wind is as familiar an unpredictable
power supply. The variations in intensity over time could mean a number of drive optimization
problems with after-effects of the wind turbine, power grid and load. The consequences may
depend on which type of technology that is installed in the different parts of the energy system.
The area's power grid and varying power needs with characteristics over time, also has a
significant importance.
The turbulent wind gives deviations of voltage and power flow, especially in various extreme
situations in weak power grids. Good interaction between the wind turbine and power grid with
varying active and reactive power demand for the energy users, provides conditions for a good
power quality and thus, an optimal and safe operation with few interruptions over time. It can
be, and often is the mechanics, electro-technical choices in the wind turbine and associated
electrical systems that play a critical role in how profitable installation is during the wind
turbines technological life. The power grid owner strives for a good interaction between the
power grid and electrical generation which rise for few faults between interruptions and errors.
In the branch this is known as "Mean time between failures" MTBF.
According to the Swedenergy, harmonics, slow and fast voltage variations including required
short-circuit power should be investigated and compared with those requirements and terms
that prevails with electrical integration of power into the grid. The feasibility study has
concluded two suitable power connection proposals including wind mapping research, later in
this report it is described and suggested two related Smart Grid variants with energy storage for
the two power connection proposals in the existing weak local grid.
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Sammanfattning
För att en kvalitativ och driftsäker kraftomvandling från vind till elkraft skall erhållas ställs
krav på en mängd olika faktorer. Klimatologiska och tekniska faktorer kräver korrekt
dimensionering och anpassning av omvandlingstekniken för att största möjliga energimängd
skall kunna omvandlas på ett driftsäkert och energieffektivt vis som vindkraftsägare, nätägare
kräver. Vinden är som bekant en oberäknelig kraftkälla. Variationerna i styrka och tid kan
innebära en hel del driftoptimeringsproblematik med efterverkningar för vindkraftsverket, nätet
och belastningen. Konsekvenserna kan bero på vilken typ av teknik som är installerad i de olika
delarna av energisystemet och i områdets elnät. Varierande effektbehov och effektfaktor i tiden
har också en signifikant betydelse för elnätets stabilitet.
Anpassning av drift i elnätet mot den turbulenta vinden ger ofta avvikelser på spänning och
effektflöden, speciellt i extrema situationer där svaga elnät existerar. God samverkan med
vindkraftverket och nätets varierande aktiva och reaktiva effektbehov till energianvändaren kan
ge förutsättningar för god elkvalitet och därmed optimerad och säker drift med få avbrott över
tiden. Ofta kan och är det mekaniska, elektrotekniska val i vindkraftverket och tillhörande
elsystem som spelar en avgörande roll för hur lönsam investeringen blir under verkets tekniska
livslängd. Nätägaren eftersträvar en god interagering mellan elnät och elproduktion som ger
upphov till få medeltalsfel mellan avbrott och elfel, detta kallas i branschen för ”Mean time
between failures” MTBF.
Enligt Svensk energi skall långsamma och snabba spänningsvariationer samt övertoner och
erforderlig kortslutningseffekt utredas och jämföras mot de krav och villkor som råder vid
elektrisk integrering av elproduktion i elnätet. Förstudien har kommit fram till två lämpliga
anslutningsförslag med vindkraftsprojektering. Det beskrivs senare i rapporten förslag på två
tillhörande Smart Grid varianter med energilagring för anslutningsförslagen i det befintligt
svaga lokala elnätet.
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Förord
Författarna till examensarbetet gjorde under sensommaren 2011 inför det tredje och sista året
på energiingenjörsprogrammet-förnybar energi en ansökan om att få utföra examensarbete
inom ämnet förnyelsebar energi på Cowi AB. Göteborgs Energi Nät AB och totalentreprenören
Cowi AB har idag ett nära samarbete i många infrastrukturella sammanhang där vindkrafts
projektering i olika miljöer ingår. Ett samarbete inleddes och författarna med berörda parter
kom överens om att integrering av förnybar elproduktion genom vindkraft i svagt elnät var det
ämne som var mest intressant att beräkna och analysera för alla berörda parter.
Författarna till denna rapport tycker det har varit lärorik att fördjupa oss i ämnet elektrisk
integrering av förnybar energi från vindkraft. Arbetet har varit givande och motiverat
författarna till att göra karriär i denna förhoppningsvis framtida stora primära energikälla.
Författarna vill rikta ett särskilt tack till handledaren Jonny Hylander på Högskolan i Halmstad
som genom tips och råd bidragit i examensarbetets fortgång, samt som stöd i specifik teknisk
konsultation. Professor Jonny Hylanders är en stor inspirationskälla och har med sin gedigna
kunskap i ämnet energiteknik varit till stor nytta för oss. Ett stort tack Jonny!
Författarna vill också tacka uppdragsgivaren Cowi AB med sammarbetspartner Göteborg
Energi Nät AB som lagt grunden till inriktningen av den teoretiska förstudien och genom
information och råd bidragit till helhetsutformningen av examensarbetet ”elektrisk integrering
och projektering av förnybar energi i svagt lokalt elnät”.

Högskolan i Halmstad den 27 maj 2012
Kristofer Sporrong

Mattias Harrysson

Kristofer Sporrong

Mattias Harrysson
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1. INLEDNING
Detta examensarbete är en teoretisk förstudie. Författarna har fått uppdraget av Cowi AB som
samarbetar med Göteborgs Energi Nät (GENAB). Examensarbetet avser att teoretiskt
undersöka utbyggnad av mindre vindkraftpark i lokala svaga elnät på 10 kV nivå.
Effektbehovet är känt, lasten är av bostadskaraktär. Elnätet har en svag karaktär i
anslutningspunkten. Storleksordning på energiförsörjningssystemet är om ett till flera
”standardverk” med varierad installerad effekt.
Projektgruppen skall undersöka möjligheterna till en maximal produktion som
anslutningspunkten och sammankopplingspunkten i nätet klarar av med befintlig utrustning
samt ett uppgraderat anslutningsförslag. Författarna skall även undersöka möjligheten att
tekniskt lösa de elektriskt dynamiska problemställningarna som kan uppstå i elnätet och
sammankopplingspunkten vid en verklig byggnation. Anpassning till förväntat ”smart elnät”
skall utvärderas och beaktas för anslutningsförslagen.
1.1 BAKGRUND
Energi från vinden härstammar från den primära energikällan solen. Kraft från vind kan idag
generera elenergi på ett konkurrenskraftigt och miljövänligt sätt, relativt befintlig elproduktion.
Teknikerna som idag finns tillgängliga är avancerade och tillåter oss att i princip varsomhelst
hämta kraften från vinden och effektivt omvandla den till elkraft. Kraftomvandlingen som sker
i verket utförs idag av en serie olika tekniska system, mekaniska såväl som elkraftstekniska.
För att bemöta det lokala elnätets och belastningens krav på driftsäkerhet och elkvalitét, krävs
ett nära samarbete mellan nätägare och projektör. Standarder med krav och rekommendationer
som regelverket ställer, har till syfte att sedermera resultera till en problemfri integrering och
energioptimering för det befintliga lokala elnätet.
Det lokala elnätets kapacitet och funktionalitet varierar mycket i landet, det återfinns emellertid
svaga lokala elnät. Dessa karaktäriseras som svaga på grund av eventuellt underdimensionerad
och åldrig teknik etc. Detta kan ge dåliga driftegenskaper och mycket avbrott i elnätet som
innebär svårigheter till att tillfredsställa belastningens fordrade elkvalitet samt effektbehov och
nätägarens krav på tillgänglighet. Då man skall integrera vindkraftverk i svaga elnät
rekommenderas noggranna förstudier och datorsimuleringar, detta för att vid byggnation
minimera risker och ökade kostnader som en förhastad projektering med ofullständig kunskap
kan innebära i efterhand.
1.2 SYFTE
Detta examensarbete med projektledning (22,5 Hp) ingår som en del i utbildningen
Energiingenjörsprogrammet 180 Hp. Examensarbetet med projektrapport är en förstudie som
har till syfte att teoretiskt projektera och analysera möjligheterna för uppdragsgivare med
sammarbetspartner till att integrera förnybar elproduktion (vindkraft) i befintligt lokalt svagt
elnät. Projektet syftar till att öka kunskapen för samtliga parter gällande projektering och
elektriskt betingade beräkningar med simulering, vilket sedermera ökar förståelse om hur god
potential den tillförda energin från vindkraft har i det givna 10 kV nätet i olika och varierande
tillförd effekt. Rapporten syftar också att bidra till ökad kunskap samt motivation för andra
ingenjörsadepter med energi och elinriktning, som med denna rapport skall kunna tillgodose sig
informationen för utbildningsändamål.
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1.3 AVGRÄNSNINGAR
Inom VKV-projektering ingår inte utvärdering av skyddade naturområden, samt motstående
intressen. För ämnen och delar inom elintegreringen, utvärderas inte skyddsfunktioner samt
jordning. Kommunikation och analys av liknande vetenskap som ingår inom elproduktions
system ingår inte enligt överenskommelse i examensarbetet. Elkvalitetsmässiga beräkningar
för nivåer på transienta förlopp och övertonshalt efter krav och villkor kan inte analyseras, på
grund av informationsbrist och avsaknad av relevant data. Simulering med hjälp av
nätberäkningsmjukvara för elnätet har enligt överenskommelse med uppdragsgivare inte
genomförts, detta rekommenderas i nästa skede för projektör och nätägare.
1.4 PROBLEMSTÄLLNING OCH INNEHÅLL
Enligt avgränsningar och överenskommelse skall denna rapport övergripande utvärdera teknisk
elnätskompabilitet och lönsamhet för vindkraft. Projektgruppen har kommit fram till två
elproduktionslösningar. Det råder goda vindförhållanden och elektriskt svaga egenskaper.
Författarna har efter inledande analys av vindkraftsvetenskap och elkraftsvetenskap simulerat
och beräknat sig fram till två olika anslutningsförslag. Sannolikt utgör förslagen den maximala
effekt som kan integreras i det lokala svaga elnätet. Projektets tyngdpunkt har för avsikt att med
hjälp av mjukvara simulera vindkraftspotential samt elektriskt beräkna de väsentligaste
parametrar som givna standarder, normer och krav förordar.
Nedan presenteras de huvudsakliga momenten som ingår i förstudien.
Vindkraftsprojektering, anpassad (vindkartering, elgenerering, nyckeltal, skuggor, ljud)
Olika optimerade anslutningsförslag med varierad installerad effekt
Kabelledning (dimensionering, impedans, effekt och kortslutnings beräkningar)
El kvalitét (spänningsvariationer, erforderlig kortslutningseffekt)
Strömbegränsning i elektriska ledare förlagd i mark (NSV)
Energisystemens anpassningskrav (AMP, nätägarkrav, SvK, SEK, IEC)
Enlinjeschematisk översikt
Kompletterande lösningar med Smartgrid i höspänningsnätet (övergripande)
Simulering av energisystem (WindPro 2.0 programvara)
Ekonomi (investering och kostnadskalkyler av energi system (payoff och annuitetsmetod)
Diskussion och slutsats
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2 METOD
Detta kapitel presenterar hur projektrapporten utarbetats och beskriver kortfattat den
terminologi som förekommer. Inledande beskrivs också kort om mjukvara som används för
förstudiens slutliga resultat för investeringens lönsamhet och energisimulering. Aktörer som på
olika sätt reglerar elbranschen, beskrivs också inledande.
2.1 METODIK OCH PROCEDUR
Metodiken som författarna använt sig av för färdigställande av denna projektrapport är på
vetenskapliga grunder vidimerad och godkänd från behörig docent. Författarna har utgått från
de avstämda avgränsningarna och projektrapporten förhåller sig inom ramarna enligt ök. för
projektbeskrivningen, som upparbetats och muntligt delgivits vid startfasen av projektet.
För full förståelse av projektrapportens information och utformning kräver det att läsaren har
utbildning inom elkraftsystem och matematik på grundläggande ingenjörsteknisk högskolenivå.
Stora delar av projektrapporten kan dock förstås av personer som har grundläggande teknisk
utbildning och gymnasial matematik C kunskap. Förstudien syftar att vända sig till en målgrupp
på ingenjörsnivå som utför teknisk utvärdering, projektering av elkraftsteknisk och/eller
vindkrafttekniska system. Ingenjörsstudenter inom energi och elektro kan med fördel använda
sig av denna rapport som vägledning i ämnet vindkraft och elkraft.
Projektrapportens struktur har upparbetats efter vad som föreskrivs i litteraturhandledning [1].
Vidkommande ämnen indelas och beskrivs övergripande i kapitel 3 analys. Sedan presenteras
och beräknas de analyserade ämnena i kapitel 4 resultat, därefter följer diskussion i kapitel 5
med slutsats. Relaterade formler och ekvationer som presenteras i analys kapitlet används för
beräkningar i resultatkapitlet, benämns som ekvation (nr X.). Ordet vindkraftsverk som singular
eller plural har förkortats och benämns i hela rapporten som VKV. Projektrapportens resultat
har avstämts med behörig fackman och upparbetats enligt branschpraxis, efter gällande villkor
och krav som föreskrivs. Handledning av professor i energiteknik har tillhandahållits för stöd
och korrekturanvisning löpande under projektets gång. Handledning från uppdragsgivaren har
skett vid ett antal tillfällen. Samrådsmöten med sammarbetspartner (nätägare) har också
förekommit sporadiskt.
Kunskap kring ämnen har inhämtats dels från litteratur samt från offentligt material som
refereras löpande efter styckesindelningen i texten enligt Vancouversystemet som även kallas
hakparentessystemet där fullständig referenshänvisning återfinns under kapitel 6. Författarna
har inhämtat vidkommande kunskap från föreläsningar och seminarier under projektets gång.
Mail korrespondens med nätägaren har skett löpande för att elektrisk data och parametrar skall
stämma överens med de beräkningar som utförts för det aktuella lokala elnätet. Elektrisk
kompabilitets offert (EMC) för vindkraftverk som använts till elkvalitets beräkningar, krav och
villkor har inhämtats från internet, samt tillhandahållits från vindkraftstillverkare och Svensk
Energi. Samtliga bilder och figurer har godkänts att publiceras av berörd upphovsman.
Projektrapporten ägs av uppdragsgivaren efter projektrapportens godkännande av examinator.
Projektrapporten har offentligt publicerats efter examination på Halmstad Högskolas databas
för examensarbeten och forskningsrapporter (DIVA) i en reviderad version då vissa uppgifter
anses känsliga för berörd part.
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2.2 NOMENKLATUR
VKV

Vindkraftverk (förkortning, en eller flera i bestämd eller
obestämd form)

DFIG

Rotorkaskadkopplad generator, Doubly Fed Induction
Machine
Fulleffektsomriktad generator

FEO
EMC
Spänningsvariationer

Kortslutningseffekt (

)

Flimmer (flicker)

Flickeremissioner

;

,

Flickerstegsfaktor [

(

)]

Flickerstegskoefficient [

(

Spänningsändringsfaktor [
Kortslutningsvinkel [

)]

(

]

Anslutningspunkt

Uppsamlingsnät
Sammankopplingspunkt (PCC)

Lindningsomkopplare

Död band

)]

Elektromagnetisk kompabilitet.
Variationer i spänningen, dessa kan delas upp som
långsamma och snabba som benämns flimmer eller
”flicker”. Långsamma variationer som påverkas av
avgiven aktiv resp. upptagen reaktiv effekt vilket ger
upphov till spänningsvariationer i tiden.
Den dimensionerande effekt som utvecklas i vid en
kortslutning. Spänning hålls konstant och kortslutning
strömmen (Ik) är den variabeln som helt avgörande
bestämmer storleken vid beräkning.
Intermittenta hastiga variationer i nätets spänning som
kan ge upphov till t.ex. snabba förändringar av
ljusintensitet i en ljuskälla.
Kraftomvandlings roterande komponenter ger
effektpulsationer, dessa ger upphov till emissioner av
snabba spänningsvariationer i tiden på nätet (flicker).
Flickerstegsfaktor, faktor som referens av elnätets
kortslutningsvinkel, i samverkan med momentan aktiv
och reaktiv effekt, se IEC 61400–21. Anges av
vindkraftstillverkaren.
Flickerkoefficient, koefficient för beräkning av flicker
vid drift där VKV ansluts, se IEC 61400–21. Anges av
vindkraftstillverkaren.
Spänningsändringsfaktor, faktor för flicker som
uppträder vid generatorinkoppling, se IEC 61400–
Kortslutningsvinkel i sammankopplingspunkt avser
vinkelförhållandet vid kortslutning vid en given
resistans och reaktans
Elektrisk punkt dit ett eller flera verk ansluts på en
position i elnätet där nätägaren ansvarar för
utrustningen, det kan vara ett kabelskåp med skarvar
eller på en framdragen ledning.
Avser det lokala elektriska nätverk av elektriska ledare
som den total uppsamlade elproduktionen inbegriper.
Sammankopplingspunkten är den elektriska punkt där
sammankoppling av ett eller samtliga verk sker närmast
en belastning, punkten kan t.ex. vara en samlingsskena i
en transformatorstation.
Spänningsreglering hos transformatorn i steg i
lindningarna detta för att minimera stora avvikelser
under en begränsad tid då lastens karaktär förändras.
Spänningstegens storlek hos transformatorns
lindningsomkopplare, angiven i procentuell variation
från driftspänning (säkerhetsfaktor)
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Aktiv effekt [W]

Reaktiv effekt [Var]

Skenbar effekt [VA]

Fördelningsstation

Dynamisk P/Q effekt reglering med
energilagring

Pitchreglering´(Blandvinkelsreglering)

Stallreglering (överstegsreglering)

Vindkartering
Nyckeltal
Svep yta
Kapacitetsfaktor

Flöjlas
Torderas
IGBT
PWM

kkr.

Tidsderivatan för energi. Enhet Watt [W], Elektrisk
effekt som ger upphov till nyttigt arbete storleken tar
hänsyn till fasförskjutning mellan spänning och
ström.
Effekt som fordras av spole för att skapa ett magnetfält.
Enhet är voltamperreaktiv [Q]. Elektrisk effekt som inte
ger upphov till något nyttigt arbete, storleken tar hänsyn
till fasförskjutningen mellan spänning och ström
Enheten Voltampere [S], den högsta aktiva effekt till
storleken, tar inte hänsyn till fasförskjutningen mellan
spänning och ström. Ofta dimensionerande storhet i
avseende på begränsande utrustningar i energisystemet.
Större transformatorpark med ställverk. Transformerar
och överför energi till lokalt elnät från regionalt elnät.
Denna förstudie är spänningsnivån 130/10 kV med
skenbar märkeffekt på 40 MVA
Faskompenseringsutrusning [VAr] med tillhörande
energilagringsystem som hanterar aktiv effekt [W],
används till fördel som Smart Grid-utförande. Där en
större andel av vindens energi tillvaratas effektivare och
stabiliserar nätet.
Vindkraftverkets rotorblad är vridbara i navet, när
vinden överstiger märkvind, vrids bladen runt dess
längdaxel och verket bromsas ner till märkvind igen.
Har en bladprofil som skapar luftvirvlar på bladets
ovansida när vinden överstiger märkvind. På så vis kan
man köra verket på märkeffekt även när vinden
överstiger märkvind
Vindhastigheter på en viss höjd över marken benämns i
en vindkartering för specifikt område
En VKV-prestandaindikator som beräknas från givna
ekvationer.
Total area som rotorbladet upptar i rummet i två
dimensioner
En VKV-prestanda kan anges i denna storhet. Man
utrycker sig i hur mycket VKV verkliga elproduktion
utnyttjat den totala vindens energi relativt en teoretisk
(full) max energiomsättning samma tidsperiod. Kan ses
som en slags verkningsgrad på hela VKV över alla
vindhastigheter på hela årets timmar.
Rotorbladen på pitchreglerade verk vrids helt ur
vindens anfallsvinkel
Bladvingens vridna bladprofil (skruvade)
Isulated Bipolar Thyristorgate, kraft tyristorer som
används vid frekvensomriktning i höga effekter
Pulse Width Modulated, omriktare som kommuterar sp.
vid höga effekter, används i puls-bryggor (Graetz) för
att göra en frekvensomriktning möjlig
Kilokronor (tusental)

Tabell 1 Förkortningar och terminologi som framkommer löpande i hela rapporten.
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2.3 SIMULERING OCH DATABEHANDLINGSVERKTYG
Här presenteras kortfattat de hjälpmedel som används vid simuleringar och beräkningar.
2.3.1 WINDPRO
WindPro är en programvara som ändvänds som hjälpmedel då beräkningar, simuleringar kring
– vind, geobeskaffenhet och projektering av ett eller flera vindkraftverk skall utföras.
Programmet beräknar det specifika verkets effektivitet och vindens totala energiinnehåll på en
angiven plats för ett eller flera givna vindkraftverk beroende på ett stort antal samverkande
parametrar. WindPro ger möjlighet till beräkning och visualisering av vindkraftverkets
miljöpåverkan såsom -ljud och skuggeffekter i det påhittade givna karterade området [2].
2.3.3 EKONOMISKT BERÄKNINGSVERKTYG
Det ekonomiska beräkningsverktyget härstammar från Halmstads Högskola i kursen
vindkraftteknik och används i Microsoft Excel miljö. Programmet är inte skapat specifikt för
examensarbetet. Det är utformat tidigare och utöver vad som avses i avgränsningen för
examensarbetet, presentation av resultatet enligt bilaga 13-16 kan bara ses som en vägledning
för berörd i specifikt fall.
2.4 KRAV OCH RIKTLINJER
Här beskrivs kortfattat de aktörer som berörs i förstudien. Aktörerna påverkar arbetet/projektet
på olika sätt och förekommer löpande i rapporten i olika avseenden.
2.4.1 ELSÄKERHETSVERKET
Elsäkerhetsverket är den myndighet som arbetar för ett tryggt och störningsfritt elnät. De krav
som i huvudsak omfattar elsäkerhet i starkströmsförordningen enligt ellagen (1997:857(12 kap.
1.§ första stycket) föreskrivs av Elsäkerhetsverket. Följande gäller angående Elsäkerhetsverkets
föreskrifter om utformning och kontroll [3].
[citat].
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar
skall vara utförd (ELSÄK-FS 2008:1, 2010:1).
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska
starkströmsanläggningar och elektriska (ELSÄK-FS 2008:3, 2010:3).
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig
verksamhet (ELSÄK-FS 2006:1).
Elsäkerhetsverket har utgivit en särskild föreskrift om elektromagnetisk kompabilitet.
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompabilitet (EMC) ((ELSÄK-FS
2007:1). [slut citat].
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2.4.2 NÄTÄGARE
Göteborgs Energi Nät AB (GENAB) är ett företag i Västsveriges ledande energikoncern
Göteborgs Energi. GENAB ägs av kommunen och arbetar med kraftförsörjning och distribution
av energi. Göteborgs Energi Nät har också till uppgift att utreda frågor gällande förnyelsebar
energi. I denna förstudie är det Göteborgs Energi Nät som är nätägare för en mängd olika
elområden som har potential för att integrera vindkraft det befintligt lokalt elnätet [4].
2.4.3 SVENSK ENERGI
Svensk Energi (SE) är en bransch och intresseorganisation som verkar för nationens
elförsörjningsföretag. Svensk Energi driver frågor rörande kraftförsörjning som t.ex. vindkraft,
elhandel, elnät och kringliggande saker som rör dessa branscher. Det finns idag ca 171 företag
som är medlemsanslutna till organisationen. Svensk energi har tagit fram vägledande dokument
för energiproduktion i elnätet. ”Handbok för Anslutning av elProduktion” kallat HAP är ett
handledningsverktyg för integrering av energiproduktion i varierande storlek och karaktär.
Handlednings dokument ”Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar” som benämns
AMP, är det dokument som genomgående används som riktlinje i denna förstudie vid lägre
effekter, där det lokala elnätet med gällande krav och rekommendationer samt beräkningar med
mera ligger till grund för flertalet resultat [3].
2.4.4 SVENSK ELSTANDARD OCH IEC
Svensk Elstandard (SEK) är en svensk standardiserings kommitté som arbetar tillsammans med
flertalet aktörer på elmarknaden, man verkar med världssamfundets internationella
standardiserings organ som heter International Electrotechnical Commission (IEC). Denna
förstudie kommer att beröra delar av IEC samt SEK:s handlingar om krav och riktlinjer, dessa
handlingar benämns som IEC 61XXX-XX och SS-EN nr (5XXXX-X-X) [5].
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3 ANALYS
I detta kapitel analyseras alla ämnen som berör förstudien. Beskrivningar av olika vindkraft
eller ekraftstekniska ämnen utförs för att betraktare skall få grundläggande kännedom i varje
specifikt avseende.
3.1 OMRÅDE OCH MILJÖ
Då vindkraft skall projekteras i ett område är det av stor vikt hur det ser ut, hur området
används eller planläggs enligt kommunens stadsplanering i offentliga detaljplaner, det är också
viktigt hur meteorologiska effekter påverkar platsen över året vid VKV-projektering.
Långtgående landskapsförändringar i tiden påverkar också energiproduktionen på
vindkraftverket (VKV) samtida med naturens varierande klimatologiska klimatförändringar.
Då VKV implementeras i befintlig natur, påverkas flora och fauna vid byggnation, fundamentet
till tornet upptar en viss area samt att vägar behöver anläggas för att kunna transportera VKVdelarna samt göra underhållsarbete möjligt. Då VKV anläggs är det viktigt att ha en plan för att
återställa miljön, dels i framtiden då VKV demonteras men också efter nybyggnation kring
VKV och annan utrustning.
3.1.1 RÅHETSKLASSER
Markens beskaffenhet i kombination med den turbulenta vinden kan vara helt avgörande för ett
vindkraftsverk lönsamhet. Floran samt eventuell antropogen påverkan såsom byggnader eller
liknande reducerar i regel vindstyrkan då den far fram och sedermera bryts ned. Man behöver
teoretiskt kompensera för denna kraftreducerande effekt, med en faktor som kallas råhetsklass.
Förstudien tar hänsyn till denna för kraftreducerande faktor där VKV-simuleringens resultat
beräknats av datorprogramvaran WindPro. Tabell 2 beskriver exempel på olika råhetsklasser
som presenteras i litteratur i ämnet [6].
Tabell 2 Naturens kraftreducerande påverkan kallas råhetsklassindelning.
Källa: Vindkraft i teori och praktik, Tore Wizelius

Råhet.klass Karaktär
0 Öppen yta med vatten, hav, sjöar
1 Ojämnt landskap med backar och kullar, skogsområden och mindre tätorter
2 Starkt böljande landskap inslag av träd och samhällen, 500 m mellan hindren
3 Större skogsområde med kuperad terräng samt större bebyggelse
4 Tätbebyggt område eller hög kuperad skogsmark med vegetation
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3.1.2 LJUDPÅVERKAN
Då vindkraftverket snurrar med en viss vinkelhastighet klyver rotorbladen luftmassan, detta
skapar ljudemissioner vilket regleras av länsstyrelsen och utvärderas oftast vid projektets
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i bygglovsansökans utvärderingsfas. Oftast simulerar man
ljudemissioner med aerodynamiska dataprogram men man kan också utföra manuella
beräkningar för att kunna göra uppskattningar inledande då det finns intresse för
vindkraftsprojektering. Ljudutbredningen beräknas (exkl. vegetationens påverkan) enligt [7].
r=minsta ljudtransports avstånd
[dB (A)]

(1)

Det närmsta fysiska avstånd (r) som ljudet kan färdas från ljudkällan beräknas enligt Pytagoras
sats.
a=vertikal höjd VKV

b=avstånd till närmsta berört område
[m]

(2)

3.3 VINDKRAFTSVETENSKAP
Här analyseras och beskrivs begrepp som ingår i vetenskapen kring vindkraft inom förstudiens
ramar. Formler och ekvationer som presenteras berör huvudsakligen vindkraftsverk (VKV) och
kringliggande ämneskunskap som senare i kapitel används för vetenskapliga beräkningar.
3.3.1 EFFEKT OCH ENERGI
Vindens rörelser och förflyttning, drivs av den primära energikällan solen, då luftens rörelser
på olika vis analyseras benämns denna vetenskap som aerodynamik. Den direkta styrkan i vind
kan bestämmas och mätas på ett flertal sätt i olika skalor, denna förstudie kommer att beskriva
vindens styrka som ren kraft och benämns därmed som effekt med storheten Watt (W).
Vindhastighet beskrivs och benämns som meter per sekund (m/s). Då vinden förflyttas över tid
och rum med varierande temperatur, tryck, densitet kan energin teoretiskt beräknas och mätas.
Vindens energi benämns med storheten wattimmar och enheten (Wh). Per definition är
tidsderivatan av vindens energi vindens effekt, och tidsintegralen av vindens effekt är
energiinnehållet av vinden [8].
Maximal energiomvandling från vindens kraft är begränsad enligt fysikaliska lagar, då vindens
kraft inte till 100 % kan omvandlas till ett kraftmoment. Enligt Alfred Betz utnyttjas vindens
energi som effektivast då 1/3 upptas vid rotorn och 2/3 efter rotorn. Betz hävdar därmed utan
att här härleda eller definitions bestämma fysisk lag att 16/27 av vindens (totala) effekt
teoretiskt kan omvandlas rent fysikaliskt till ett rörelsemoment. Denna effektkoefficient
benämns som och används då beräkningar för VKV-effekt utförs [6].
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VINDBERÄKNING
Kunskap om vindens medeleffekt är essentiellt för beräkningar av VKV-parametarar.
Kubfaktorn är ett analytiskt värde på
) som används för att kompensera för
årsmedelvindens variationer, alternativt kan man utföra en frekvensrelaterad stokastisk
sannolikhetsvariabel som är Weibullfördelad i detta fall för (k=2). Vindens egenskaper och
medeleffekt beräknas enligt [9].

[W]

(3)

ENERGIOMSÄTTNING
Vindens energiinnehåll på årsbasis med 8760 timmar beräknas.

[Wh]

(4)

NYCKELTAL
Vindkraftsvetenskapens så kallade ”nyckeltal” är olika och användbara ekvationer som ger
kunskap om ett vinskraftsverk prestanda, tekniskt som ekonomiskt. Det finns en mängd olika
sätt att beskriva prestandan. Denna förstudie kommer att använda sig av följande.
Kapacitetsfaktorn är ett mått på ett VKV verkliga energiomsättning relativt en teoretisk (full)
max energiomsättning samma tidsperiod, den beräknas.

[kWh/W*h(år)]

(5)

Effektkoefficienten beskriver hur stor andel en VKV-rotor utnyttjar vindens energi i olika
vindhastigheter, den maximala andel energi som mekaniskt kan utnyttjas av vinden (upptas) är
16/27 (Betz-lag). Effekt koefficienten beräknas

[%]

(6)

Fullasttimmarna är de antal timmar som verket genererar märkeffekt
[h]

(7)
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Energi per total svepyta beskriver hur väl VKV-rotorblad upptar energin från vinden,
nyckeltalet beräknas på årsbasis
[kWh/m2]

(8)

Lönsamheten för investeringen kan beskrivas på olika sätt. Kostnadseffektivitet
(investering/årsproduktion) är ett sätt att presentera den ekonomiska prestandan. Detta
nyckeltal kan beräknas på följande vis enligt [7].
[kkr./kWh]

(9)

3.3.2 VINDKRAFT OCH ELPRODUKTIONSVILLKOR
Detta kapitel beskriver grundläggande tekniken hos VKV som enligt avgränsningen anses
intressant i denna förstudie. Installerad VKV-teknik varierar kraftigt mellan olika tillverkare.
VKV-prestanda och förmåga att omvandla vindens effekt i olika vertikal höjd samt vid olika
spann av vindhastigheter varierar därmed kraftigt beroende på VKV-konstruktion, bladform,
generatorval m.fl. Nedan presenteras elektromekanisk teknik som huvudsakligen mest påverkar
VKV-prestandan, och kvalitet på elproduktionen som regleras i huvudsak av
starkströmsförordningen med villkor. Detta för att störningar och risker skall undvikas i elnätet.
EFFEKTREGLERING OCH NEDSTYRNING
Det förordas en mängd villkor, krav i standarder och föreskrifter gällande elleveransens kvalitet
och produktionskällans beteende vid start, drift och extremfall, samt nedstyrning vid
problemsituationer. Detta omfattas i huvudsak av SS-EN 6100-2-2; SS-EN 50160; SS-EN
61400-25; SvKFS 2005:2 enligt affärsverk [3].
Elproduktionsanläggningar skall automatiskt kunna spänningsregleras, om extremsituationer
uppstår regleras VKV vilket bidrar till god spänningsstabilitet. Reaktivt effektutbyte är en
metod som används som reglerstyrka till elnätet. Svensk Energi förordar [3].
[citat]
”Vidkraftsgrupper skall utformas så att det reaktiva effektutbytet kan regleras till noll”
[slut citat]
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NEDSTYRNING OCH SPÄNNING/FREKVENS BALANS

Reglering av elproduktion från flera samtida elproduktionskällor för att anpassa belastningens
effektbehov mot verklig produktion benämns statik. Nätets frekvens kan beskrivas som hur
balansen mellan elproduktion och belastningens storlek och karaktär, elnätets frekvens får inte
avvika inom uppsatta krav. Det förekommer ibland oväntade fel och/eller lastförändringar mot
den prognostiserade, i samband med en turbulent vind. Primärt sköts detta automatiskt. Man
behöver också sekundärt kunna styra och kompensera avvikelser hos elproduktionskällan för
att tillpassa effektbehovet. Rent fysiskt betyder detta att man minskar elproduktionen vid en
frekvensökning i nätet och ökar produktionen vid en frekvensminskning Man behöver också
alternativt kunna frånskilja produktionsenheter eller laster. Sekundär styrning tar längre tid att
reglera än den primära, denna tid uppskattas till 10-15 min enligt [10].
Då det förekommer fel eller nätbortfall måste VKV-parken externt kunna effektregleras,
frånskiljas och alternativt brytas för att inte skadas. Därför behöver installera utrustning i VKV
-systemet, beroende på hur stor anläggningen är. Denna utrustning variera med olika
konfigurationer. Avtal upprättas mellan olika parter för hur detta skall utföras korrekt i varje
specifikt fall, vidare finns det regelverk som nedstyrning omfattas av SvK:s förordning. SvK
förordar t.ex. att effekten skall kunna regleras så att 20 % av maximal effekt kan styras ned
inom 20 sek enligt (SvkFS 2005:2), kommunikation och nedstyrning sker i avtal mellan
berörda parter. Kommandon för nedstyrning finns dokumenterat utförligt i standard (SS-EN
61400–25) [3].
Det finns idag alternativa tekniker tillgängliga på marknaden som gör det möjligt att lagra
energi i batterier och kondensatorer/spolar. Med denna utrustning hålls automatiskt en konstant
spänning (spänning-styv) vid VKV-områdets elektriska punkter. Överflödig energi från vinden
då effektbehovet understiger VKV-elproduktion tas också till vara på. Denna utrustning
tillverkas av ett fåtal aktörer, ABB:s version kallas DynaPeaQ och rekommenderas utav ABB
[11].
De tekniker som används för effektreglering samt mekanisk kraftpåverkan (brytkraft) på tornet
på VKV är i huvudsak två stycken tekniker.
PITCHREGLERING

Bladvingarnas anfallsvinkel regleras vid navet relativt vindstyrka. Vid ett för högt effektuttag
vrids vingarna automatiskt lite ur vinden vilket resulterar i att kraften på de torderade
rotorbladen minskar och därmed minskar också effektuttaget. Vid mycket hård vind vrids
bladet helt ur vind, detta kallas att bladen flöjlas. Denna effektreglering på bladen är idag
integrerat med variabel frekvensomriktning på generatorn den effektivaste på marknaden [6].
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STALLREGLERING

Denna typ av effektreglering sitter oftast på den äldre typen av VKV. Stallreglering innebär att
VKV har en torderad bladprofil som skapar turbulens på bladets ovansida när vinden överstiger
märkvind så att lyftkraften minskar gradvis medan motståndet ökar. Denna effektreglering är
inte lika effektiv, positivt är dock att det är bladformen i samråd med inkommande vindeffekt
som avgör effektuttaget, man behöver därmed ingen extra dyr teknik såsom tillkommande
motorer eller liknande [6].
GENERATORER OCH VARVTALSREGLERING
Alla VKV har minst en generator installerad för kraftomvandling från rörelsemoment till
elektrisk kraft. Vinden varierar turbulent löpande över tiden av olika anledningar och det vill
man i VKV-branschen utnyttja maximalt. Tidigare modeller av VKV har fast varvtal med
asynkronmaskiner (AG), där man med olika metoder ovan beskrivet effektreglerar
inkommande kraftmoment från vinden, för på så vis tillpassa korrekt varvtal, detta sker på
bekostnad av momentförluster. De senaste och mest effektiva modellerna på VKV har variabelt
varvtal, det vill säga att man kan med olika elektrotekniska metoder styra varvtalet med den
varierande vindens effekt. Det finns flera typer av generatorer med kringutrustning, denna
förstudie kommer att beskriva två typer av generatorer med variabelt varvtal på VKV.
Asynkrongeneratorn (AG) och synkrongeneratorn (SG) används idag utbrett på VKV. För att
VKV skall kunna utnyttja detta på ett så effektiv sätt som möjligt har industrin forskat under
många år, både mekaniskt och elkraftstekniskt. Nedan beskrivs dessa två typer med
varvtalsteknisk utrustning [12].
ROTORKASKADKOPPLAD ASYNKRONMASKIN, DFIG

Denna maskin som Figur 1 visar kallas även induktionsmaskin. Det är idag den vanligaste
maskinen på marknaden vid lägre VKV-effekter. VKV med dessa generatorer på har en
växellåda installerad för att öka varvtalet på momentaxeln till AG. AG kan varvtalstyras med
hjälp av frekvensomriktarutrustning. En typ av varvtalstyrning på asynkronmaskiner kallas
rotorkaskadkopplad generator, i VKV-branschen kallas detta även för DFIG som betyder
Double Fed Induction Generator. Funktionen på denna modell beskrivs kortfattat nedan.
Generatordrift:
Vindens kraft omvandlas av rotorbladen till ett kraftmoment. Rotorn börjar därmed
rotera. När rotorn via växellåda kommit upp i synkront varvtal som bestäms av antalet
poler kopplas magnetiseringen in.
Reaktiv effekt uttas från elnätet eller på ett effektivare vis genom reglering från
kondensatorbatterier. Magnetiseringens styrka från omriktaren ger upphov till en
variabel rotation och därmed ger en spänning över klämman på statorn.
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Då rotorn börjar arbeta med översynkront varvtal avges aktiv effekt, då eftersläpning
maximeras uppnås max uteffekt till elnätet [12].

Figur 1 Asynkronmaskin (AG), DFIG. Varvtalsstyrd med deleffektsomriktare (lågt reaktivt effektbehov).
Källa: Svensk Energi

FULLEFFEKTOMRIKTAD SYNKRONGENERATOR, FEO

Synkrongeneratorn (SG) som Figur 2 visar finns i flera utföranden men i huvudsak används
den permanentmagnetiserade och en annan typ med elektromagnetiserad fältlindning. Dessa
generatorer används idag huvudsakligen på direktdrivna VKV. SG har därmed oftast ingen
växellåda, pga. av att man slipper växellåda får man dock plats med en större generator, till
följd av att, fler poler ger lägre varvtal på SG, vilket gör att man kan anpassa rotorns varvtal till
det synkrona varvtal som SG har. Variabelt varvtal i spannet 2-25 m/s vindhastighet fås med
hjälp ar fulleffektomriktare. Nedan beskrivs övergripande hur synkronmaskin fungerar.
Generatordrift
Vindens kraft omvandlas till ett kraftmoment. Rotorn börjar därmed rotera.
Rotorn magnetiseras med likström från kommuteringsdelen i frekvensomriktaren (ej på
PM magnetisering)i synkront varvtal som är samma som elnätets frekvens.
Det uppstår en spänning på statorns klämma och effekt kan levereras till nätet.
Varvtalstyrningen sker av PWM reglering som är galvaniskt åtskild från elnätet vid
frekvensomriktaren via IGBT tyristorerna. Konst. spänning kan hållas ut på nätet [12].

Figur 2 Synkronmaskin(SG), (alt. AG), FEO, fulleffektomriktad för variabelt varvtal (galvaniskt åtskild från
elnät) Källa: Svensk Energi
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3.4 ELKRAFTSYSTEM
Detta kapitel ämnar att för betraktaren göra sig bekant med vetenskapen kring elkraft och
elkvalité, samt övergripande om den teknik som finns installerad i det lokala elnätet.
3.4.1 LOKALA ELNÄT OCH BELASTNINGAR
Det elnät som återfinns utanför nätägarens gräns inom en kommun på mellanspänningsnivå är i
regel ett regionsnät på +20 kV, efter detta regionsnät återfinns det lokala elnätet som är
sammankopplat via fördelningsställverk med ett lokalt elnät som oftast idag är markkabel
förlagt elnät från 20 kV ned till 1000 V. I det lokala elnätet finns ett antal nätstationer som med
varierande märkeffekt oftast levererar 400 V ut till kund. Varje nätstation har i regel
underliggande fördelningsskåp på tomtgränsen och dessa kallas kabelskåp, därefter återfinns
kunden som i denna förstudie benämns belastning eller last. Det befintliga lokala elnätet som
analyseras i denna rapport avser 10 kV.
NÄT OCH LASTKARAKTERISTIK
Bostäder eller verksamheter kan ha olika typer
av effektbehov, beroende på vilken utrustning
som finns installerad i den totala belastningen.
Elnät som är sammankopplade med industrier
som använder asynkronmaskiner till fläktar
pumpar, hydralik etc. har som regel ett
övervägande reaktivt effektbehov, lasterna är då
övervägande induktiva som Figur 5 beskriver.
Figur 5 Induktiv karakteristiska.
Ritad av: Kristofer S.
Ibland förekommer det laster i lokala elnät som
genererar stora mängder reaktiv effekt och konsumerar stor andel aktiv effekt, dessa
karakteriseras som kapacitiva laster som Figur 3 beskriver. Avvikande effektkarakteristiker
kan skapa problematik för elnätet, detta löser sig genom att spolar och/eller
kondensatorutrustningar installeras i elkraftsystemet. Bostadsområden har som regel ett rent
aktivt effektbehov då lasterna är övervägande resistiva som Figur 4 beskriver. Vid beräkningar
av bostadskaraktär används då en effektfaktor på 1. Då industrilaster med induktiv karaktär
återfinns i det lokala elnätet dimensionerar man oftast med en effektfaktor på 0.7-0.8.

Figur 4 Resistiv karakteristiska.
Ritad av: Kristofer S.

Figur 3 Kapacitiv karakteristiska.
Ritad av: Kristofer S.
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De beräkningar med ekvationer på trefas elkraftsystem som berörs i denna rapport gäller
spänning, ström, och effekt. Effekten som belastar den elektriska ledaren utgörs av produkten
av ström och spänning och beräknas enligt på följande vis [13].
Aktiv effekt beräknas med följande formel.
[W]

(10)

[VAr]

(11)

Reaktiv effekt beräknas enligt ekvation.

Skenbar effekt är kraftresultanten av aktiv och reaktiv effekt och beräknas.
[VA]

(12)

Effektfaktorn som beskriver lastens karaktär beräknas med formel.
[andel]

(13)

För mycket reaktiv effekt i elnätet leder till onödiga effektförluster, man kan minimera dessa
genom att integrera elproduktion i elnätet. Mer elproduktion och därmed möjlighet till
spänningsreglering leder till en god spänningsnivå genom effektkompensering. VKVintegrering i elnätet i god samverkan med lindningsomkopplaren i elnätets krafttransformator är
ett sätt att erhålla ett gott reaktivt effektutbyte med liten spänningsvariation [3].
Varierande lastkarakteristik ställer krav på elnätet och samverkande elproduktionskällor,
nätstationer, ledningsnät m.fl. vilket kan medföra att man behöver installera
faskompenseringutrustning eller överdimensionera utrustning för att lösa problematiken i det
lokala elnätet, samt för att undvika att utrustning skadas hos kunden eller att
felströmsutrustning löser ut. Tiden mellan strömavbrott loggas och kallas i branschen för
MTBF och betyder ”mean time between failures”. Sker det strömavbrott frekvent av olika
anledningar får nätägaren betala straffavgifter, som man vill undvika.
SVAGA LOKALA ELNÄT
Ett svagt elnät är en punkt (ofta lång ut på distributionsradialen) i det lokala elnätet där
nätägaren har svårt att hålla en god spänningsnivå som resultat av en hög impedans i den
elektriska ledaren till belastningen. Distributions utrustning som har en hög ålder och används
flitigt med dåligt underhåll kan också leda till att utrustningen inte lever upp till märkdata som
föreskrivits, detta kan innebära att den elektriska punkten fått en svagare karaktär med åren. Ett
elnät kan också få en svagare karaktär då man genom åren byggt ut området med fler
belastningar och därmed fått ett större effektbehov i området, underdimensionering resulterar i
högre påfrestningar på distributionsradialen än vad radialen kontinuerligt klarar av.
För att stärka upp ett lokalt svagt elnät byter man oftast ut och/eller överdimensionerar
elförsörjningsutrustningen. Ett ytterligare alternativ är att integrera elproduktion-källor nära den
svaga punkten och på så sätt förkorta ledning-sträckan d.v.s. minska impedansen från
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elproduktionskälla fram till belastningen och därmed höja den relativa kortslutningseffekten i
den elektriska svaga punkten [14].
FÖRDELNINGSSTÄLLVERK
Ett fördelningsställverk är ofta en stängslad park med installerade transformatorer m.fl. och
ställverksutrustning. I ställverket sitter det reläskydd, brytare, frånskiljare, lastfrånskiljare
installerade som har till uppgift att bevaka belastningen och lösa ut vid fel, reservmatning
kopplas in ifall det sker fel eller avbrott i den befintliga matningen. Nedan Figur 7 är ett

Figur 6 Lastfrånskiljare i ställverk, reläskydd
10 kV. Foto: Kristofer S.

Figur 7 Transformator 130/10 kV 40 MVA.
Foto: Kristofer S

exempel på en fördelningsstation i spänningsnivå 130/10 kV med en märkeffekt på X*40
MVA med tillhörande reläskydd (10 kV) i Figur 6. Nedan visas kondensatorbatterier i Figur 8
och spolar i Figur 9 i högspänningssammanhang, som löser problematik gällande aktiv och
reaktiv effekt kompensering m.fl. som kan återfinnas i ett fördelningsställverk.

Figur 8 Kondensatorbatterier för
högspänning. Foto: Kristofer S

Figur 9 Spolar för högspänning
Foto: Kristofer S
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NÄTSTATIONER
Nätstationer som återfinns i det lokala elnätet har varierande märkeffekt. Oftast och
huvudsakligen är märkeffekten på transformatorn i bostadsområden i storleksordningen 2001600 kVA. I vindkraftsamanhang i lägre effekter, är det hit som VKV sammankopplas vid

Figur 11 Nätstation ”Smart Ring” 10/0.4 kV 800 kVA.
Foto: Kristofer S

Figur 10 Trafo med IED-styrd frånskiljare.
10/0.4 kV Foto: Kristofer S.

närmsta kund. Figur 11 visar en nätstation 10/0.4 kV i Smart Grid utförande. Figur 10 visar
insidan med reläskyddet i sina tre fack med lastfrånskiljare och frånskiljare. Med Smart Ring
utförande kan man via PLC utrustning styra frånskiljare ”remote” från t.ex. en SCADA
utrustning [15]. Transformatorn på Figur 10 är en 800 kVA ABB oljekyld transformator.
KABEL- OCH LUFTLEDNINGS -NÄT
FEAL 3*99 MM 2 LUFTLEDNING

De elektriska ledare som analyseras är den befintliga luftledning samt markburen kabel i det
lokala elnätet. Figur 12 visar en FeAl ledning som avslutas och leds över till en markkabel.
Luftledning resistans:

Luftledning reaktans:

Det elektriska motståndet i en elektrisk ledare kallas för
impedans och är uppdelad i två fysiskt olika typer av
elektriska motstånd och beror på materialegenskaper
och temperatur. Resistans benämns R med storheten
(ohm) och reaktans benämns X med storheten (ohm).

Figur 12 FeAl 99 mm2 avslut.
Foto: Kristofer S.
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ACXE PEX 3*240 MM 2 MARKKABEL

PEX betyder tvärbunden polyeten och är det halvledarskikt på kabeln som är grått i Figur 13
Dielektriska jordströmmar, magnetfält samt elektriska fält utjämnas genom PEX och tre
stycken skärmledare förskjutna
.
Markkabelns resistans:

Markkabelns reaktans:

Det är deras relativa storlek som utgör den imaginära
och relativ storlek på total impedans samt stor avvikelse
på kortslutningsvinkelns gradtal. Beräkning av det
elektriska motståndet sker på olika vis, beroende på om
konfigureringen avser flera elektriska ledare och dess
systemuppbyggnad. Denna rapport använder sig av
följande ekvationer för beräkning enligt [16].
Figur 13 AXCE PEX 240 mm2.
Foto: Kristofer S.

Den totala resistansen i seriellt konfigurerade ledare beräknas på följande vis
[Ω]

(14)

Den totala resistansen i pararellt konfigurerade ledare beräknas på följande vis.
[Ω]

(15)

Den totala reaktansen i seriellt konfigurerade ledare beräknas på följande vis
[Ω]

(16)

Den totala reaktansen i pararellt konfigurerade ledare beräknas på följande vis.
[Ω]

(17)

Den totala impedansen beräknas imaginärt för att vinkel skall framgå
[Ω

]

(18)
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ANSLUTNINGSPUNKT OCH SAMMANKOPPLINGSPUNKT
De elektriska punkter som är av intresse i sammanhang då man beräknar eller simulerar ett
energiförsörjningsystem från VKV är sammankopplingspunkten och anslutningspunkten.
Enligt Figur 15 definieras dessa punkter enligt illustrationen från Svensk Energi [3]. Figur 14
visar en verklig sammankopplingspunkt i mindre elproduktionssammanhang. Man kopplar in
sig på 10 kV faserna i facket med ett utanpåliggande kabelavslut på den befintliga

Figur 15 Sammankoppling och anslutningspunkt.
Källa: Svensk Energi

Figur 14 Anslutningspunkt Foto:
Kristofer S.

distributionsradialen. Anslutningspunkten återfinns oftast närmast ett VKV enligt Figur 15
detta beror på om flera VKV är konfigurerade som ett slingnät eller kopplade radiellt vilket
betyder att anslutningspunkten kan återfinnas på olika ställen beroende på hur många VKV
som är anslutna till varandra på olika vis.
KORTSLUTNING: -EFFEKT, -STRÖM, -VINKEL
Kortslutningseffekten i en anläggning är ett mått på den kortvariga teoretiska effekt som frigörs
vid kortslutning vid en given spänning och impedans, storleken beräknas enligt [16].
[MVA]

(19)

Kortslutningseffekten i ett system av olika elektriska anläggningar beräknas då dessa
anläggningar ligger i serie enligt28.
[MVA]

(20)

Kortslutningseffekten i ett system av olika elektriska anläggningar beräknas då dessa
anläggningar ligger pararella enligt.
[MVA]

(21)

Kortslutningsström i kabelavseende är den korttidsström som utvecklas vid kortslutning i den
elektriska ledaren vid 1 sekund
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[MVA]

(22)

Kortslutningsvinkel i sammankopplingspunkt avser vinkelförhållandet vid kortslutning vid en
given resistans och reaktans.
[

]

(23)

3.4.2 ELKVALITÉ
Elkvalitet är ett stort och brett begrepp i trefas elkraftssamanhang som i huvudsak och
övergripande beskrivs som ett mått på störning av en teoretiskt perfekt sinuskurva samt hur
relativa flöden av reaktiv och aktiv effekt samverkar mellan belastning och produktionskälla.
LÅNGSAMMA SPÄNNINGSVARIATIONER
Den turbulenta vinden med
varierande belastning i årstid och
dygnsvariationen, ger i form av en
långsam variation, avikelser på
spänning i det lokala elnätet. Detta
betyder i normala fall att då VKV
genererar en relativt hög effekt vid
kraftiga vindar återfås en
spänningshöjning i
sammankoplingspunkten och
Figur 16 Relation över långsam spänningsvariation.
anslutningspunkten. Dock bör det
Källa: Svensk Energi
nämnas att då DFIG används vid
samtida hög induktans i elnätet, i
kombination med ett relativt högt reaktivt effektbehov orsakas enligt ekvation (24) istället en
spänningssänkning. Nätinduktansen spelar alltså en väsentlig roll för variationen, vill man
påverka detta kan man enligt förhållandet på tangenten för ledarens resistans och reaktans
enligt ekvation (23) minska den långsamma spänningsvariationen i anslutningspunkten eller
sammankopplingspunkten. Enligt SS-EN 50160 kan denna variation i mellanspänningsnivå
godtas med ±10 % över 10 minuter [3]. Nätägaren brukar dock i normalfall inte acceptera
denna nivå på lågspänningsnivå (207-244 V) ut till kund, ett värde på +6/-10 % brukar dock
anses som bruklig hos nätägare idag. Vid elproduktion från vindkraft förordas det enligt Elforsk
dokumentet ”Kriterier för spänningsgodhet vid leveranspänning över 1000 V” att en nivå på 5
% i anslutningspunkten under för 2.5 % i sammankopplingspunkten. I 10-20 kV nivå skall även
dödbandet på fördelningsställverkets lindnings-omkopplare (automatisk spänningsreglering)
enligt inräknas som ekvation (25) beskriver [3].
I Figur 16 beskrivs den långsamma spänningsvariationen som ett VKV förorsakar vid en
kombination av ovan beskrivna fenomen på kortslutningsvinkeln. Enligt Svensk Energi kan den
långsamma spänningsvariationen som orsakas av VKV beräknas på följande vis [3].
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[%]

(24)

AMP dokumentet beskriver att man i sammankopplingspunkten på 10-20 kV nivå skall ta
hänsyn till spänningsregleringens dödband. Lindningsomkopplarens bidrag beräknas då
följande [32].

[%]

(25)

SNABBA SPÄNNINGSVARIATIONER, FLICKER
Snabba spänningsvariationer definieras i olika sammanhang av SS-EN 50160, SS-EN 61000-415 och kallas i branschen för flicker. I folkmun brukar man prata om ”flimmer” som en följd av
snabba märkbara blinkningar hos t.ex. glödlampa. Källan eller orsaken till flicker kan vara flera
och inverkan från anläggningar bedöms efter IEC/TR 61000-3-7. I VKV-sammanhang kan
flicker-källan, en s.k. ”flickeremission” vara generatorns stator.
Då rotorns rotation över polerna vid magnetisering skapar snabba effektpulsationer, vilket
menas en positiv spänningsförändring i tiden följt av en negativ, i rytm med antal poler,
reaktivt effekttillskott och relativ
fasförskjutning. I normal jämn drift
är dessa relativt mindre än när
turbulent vind och tornskugga skapar
ojämna vinkelförhållanden relativt
nätet vid drift, dessa kallas för 3-p
pulsationer. Vid start och/eller många
repeterade inkopplingsförsök till
elnätet uppkommer också snabba
effektpulsationer s.k. ”flickersteg”
som i sin tur efter lastens effektbehov
Figur 17 Godtagbar snabb spänningsvariation (flimmer).
och karakteristik ger upphov till
Källa: Svensk Energi
starka snabba spänningsförändringar.
Flickernivå regleras av IEC61000-3-7 och skall i sammankopplingspunkten inte överskrida
mätt över en 10 minutersperiod, viktas detta över en 2 timmarsperiod, som
motsvarar
, det är detta värde som man förhåller sig till som krav vid VKVflickerberäkning. Figur 17 beskriver logaritmiskt den godtagbara spänningsvariationen vid
olika snabba spänningsändringar var 10:e minut
.
Om exempelvis 3 bladig turbin roterar med 10 rpm, uppstår 1 stycken ändringar per sekund,
den godtagbara spänningsändringen blir då enlig Svensk energi 0.8 % [3]. Svenska kraftnät
föreskriver att flimmernivå skall i 95 % kortidsvärdet
och låntidsvärdet
i varje period av
en vecka understiga 1.25 respektive 1.5 i anslutningspunkten, (paracitat) ”andra flimmernivåer
angiva kan avtalas för speciella anslutningspunker med nätägare beroende på lokala
förhållanden” (slut paracitat) enligt [17]. IEC-868 är det organ som definieras hur begreppet
skall mätas och tolkas.
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När man beräknar snabba spänningsvariationer i olika avseenden behöver man först dela upp
spänningsvariationerna i 2 st. grupper:
Vid start eller upprepade inkopplingsförsök
Vid märk drift
Man behöver ett antal elektriska egenskaper (EMC) från VKV, dessa framkommer i följande
ekvationer enligt [3] och benämns som:
– Flickerstegsfaktor, faktor som referens av elnätets kortslutningsvinkel, i
samverkan med momentan aktiv och reaktiv effekt, se IEC 61400–21
– Spänningsändringsfaktor, faktor för flicker som uppträder vid
generatorinkoppling, se IEC 61400–21
– Flickerkoefficient, koefficient för beräkning av flicker vid drift där VKV
ansluts, se IEC 61400–21
– Maximala antalet inkopplingsförsök under en 2 timmarsperiod
– VKV skenbara märkeffekt dividerat med elnätets kortslutningseffekt
– elnätets kortslutningsvinkel (ekv.15)
Startförlopp
För att beräkna flickeremissionen vid upprepade startförsök från ett VKV använder man enligt
formel:
[andel]
För att beräkna flickeremissionen vid upprepade start försök från flera
enligt formel:
[andel]

(26)
VKV använder man

(27)

Vid integrering av flera
VKV med olika effekter skall dessa beräknas samman i en total
flickeremission enligt ekvation:

[andel]

(28)

För att flickernivån vid upprepade startförsök från ett VKV skall kunna hållas inom kravet,
beräknas erforderlig kortslutningseffekt (
enligt ekvation:
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[MVA]

(29)

För att flicker nivån vid upprepade start försök från flera VKV skall kunna hållas inom kravet,
beräknas erforderlig kortslutningseffekt (
enligt ekvation:
[MVA]

(30)

Driftsförlopp
För att beräkna flickeremissionen vid drift från ett VKV använder man enligt formel:
[andel]
För att beräkna flickeremissionen vid drift från flera

(31)

VKV använder man enligt formel:
[andel]

(32)

Vid integrering av flera
VKV med olika effekter skall dessa beräknas samman i en total
flickeremission enligt ekvation:
[andel]

(33)

För att flicker nivån vid upprepade start försök från ett VKV skall kunna hållas inom kravet,
beräknas erforderlig kortslutningseffekt (
enligt ekvation:
[andel]

(34)

För att flicker nivån vid drift från flera VKV skall kunna hållas inom kravet, beräknas
erforderlig kortslutningseffekt (
enligt ekvation:
[andel]

(35)
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3.5 BERÄKNINGSMETODER
Beräkningar som ligger till grund för den elektriska integreringen av vindkraft i det befintligt
elnät utgår från HAP . Nedan i Figur 18, Figur 19, Figur 20 beskrivs beräkningsföljer enligt
AMP schematiskt [18].
3.5.1 FLÖDESSCHEMA BERÄKNINGSGÅNG
Flödesschema över beräkningsgång enligt AMP

Figur 18 Animation på beräkningsföljd som Svensk Energi förordar. Källa: Svensk Energi
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3.5.2 LÅNGSAMMA SPÄNNINGSVARIATONER
Flödesschema över beräkningsgång enligt AMP

Figur 19 Animation beräkningsföljd långsamma spänningsvariationer som Svensk Energi förordar.
Källa: Svensk Energi
ap –
sp

Avser total spänningsvariation i sammankopplingspunkten (inkl. spänningsreglering)

- Avser total spänningsvariation i anslutningspunkten
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3.5.3 SNABBA SPÄNNINGSVARIATIONER

Figur 20 Animation beräkningsföljd snabba spänningsvariationer som Svensk Energi förordar.
Källa: Svensk Energi

– Avser den beräknad erforderlig kortslutningseffekt i sammankopplingspunkten
– Avser kortslutningseffekt i sammankopplingspunkten
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4 RESULTAT
I detta kapitel presenteras anslutningsförslag med samtliga beräkningsresultat som förstudien
har kommit fram till.
4.1 ANSLUTNINGSFÖRSLAG I LOKALT NÄT
Här presenteras på två anslutningsförslag inklusive sammanställning från beräkningar som
krav, villkor, nätägare förordar, olika parametrar, data härrör från, och finns i bilaga 1-10 [14].
4.1.1 SAMMANKOPPLINGSPUNKT OCH ANSLUTNINGSPUNKT
Anslutningsförslag 1 och anslutningsförslag 2 sammankopplingspunkt återfinns vid samma
plats likaså anslutningspunkten. Nätstation 2925 som Figur 22 visar är sammankopplingspunkten mot K12 för det VKV som placerats längst söderut enligt bilaga, och Figur 23 visar ett
exempel på hur de olika ställverksfacken ser ut, där matningen leds in.

Figur 22 Sammankopplingspunkt 2925 mot K12.
Foto: Kristofer S.

Figur 21 Sammankopplingspunkt 2603 mot K20.
Foto: Kristofer S.

Sammankopplingspunkten för det VKV som placerats längst norrut är nätstation 2603 som
Figur 21 visar återfinns mitt i ett bostadsområde. Figur 24 visar hur sammankopplingspunkten
(skenan) i nätstation 2925 ser ut.

Figur 23 Fack i 2925 med sektionerad
lastfrånskiljare.
Foto: Kristofer S.

Figur 24 Skena i ledigt fack 2925.
Foto: Kristofer S.
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4.1.2 ANSLUTNINGS FÖRSLAG 1, 2 ST. 2.3 MW DFIG
Figur 25 visar konfiguration 1 där befintlig FeAl 99 mm2 (ZFL 3) används, radialen från VKV
ansluts till nätstation (2925) resp. ett påstick på friledning FeAl 99 mm2 (ZFL 3), alternativt
avslutas friledningen (ZFL 3) vid denna punkt där kabel kopplas på nätet. Vid avbrott på
friledning (ZFL 3) kan energin från två VKV dirigeras till nätstation (2925). via (ZL6). Vid
avbrott på den södra kabeln AXCE PEX 240 mm2 (ZL6) som är ansluten till (2925) från K12
dirigeras all energi från två VKV och leds genom friledning (ZFL 3) till nätstation (2603).
NORR

Figur 25 Enlinjeschema för anslutningsförslag 1, informationsbantad version. Animation: Författare

Tabell 3 Anslutförslag 1. Beräkningsresultat för samtliga faktorer som krävs enligt AMP (extremfall).
Grön= Ok/bra. Orange=På gränsen. Röd=Över (kräver viss tilläggsutrusning)

Parameter

Sammankopplingspunkt
K12
K20

Långsam spänningsvariation [%]

2,1

3,1

7

0,105
Start. 36
Erforderlig kortslutningseffekt [MVA]
Drift. 47
Resistans [Ω]
0,8125

0,096
Start. 36
Drift. 47

Ej definierad
Ej definierad
Ej definierad

Ej definierad
Ej definierad
Ej definierad

0,27

0,9

1,8

Reaktans [Ω]

0,5525

0,18

0,6

1,73

Impedans [Ω]

0,98

0,32

1,1

2,49

Kortslutningseffekt [MVA]

73

123

68

71

Kortslutningsvinkel [
Elproduktion [MWh]

34

34

34

44

Snabb spänningsvariation [

]

Nominellt Strömvärde [A]

4,1

Anslutningspunkt
K12
K20

]

11108
252 (FeAl 99 mm2)
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4.1.3 ANSLUTNINGS FÖRSLAG 2, 2 ST. 3.0 MW FEO
Figur 26 visar konfiguration 2 där befintlig FeAl 99 mm2 (ZFL 3) byts ut till en ny markabel
AXCE PEX 240 mm2 (ZL3). Radialer från VKV via smart frånskiljarenhet ansluts till nätstation
(2925) resp. nätstation (2603). Vid avbrott på den nya norra PEX kabeln (ZL3) kan VKV energi
från två VKV dirigeras till nätstation (2925) via frånskiljarenheten. Vid avbrott på den södra
PEX kabeln(ZL6) som är ansluten till (2925) från K12, dirigeras all energi från två VKV och
leds genom AXCE PEX 240 mm2 (ZL3) till nätstation (2603).

NORR

Figur 26 Enlinjeschema för anslutningsförslag 2, informationsbantad version. Animation: Författare

Tabell 4 Anslutförslag 2. Beräkningsresultat för samtliga faktorer som krävs enligt AMP (extremfall).
Grön= Ok/bra. Orange=På gränsen. Röd=Över (kräver viss tilläggsutrusning)

Parameter
Långsam spänningsvariation [%]
Snabb spänningsvariation [ ]
Erforderlig kortslutningseffekt
[MVA]
Resistans [Ω]
Reaktans [Ω]
Impedans [Ω]
Kortslutningseffekt [MVA]
Kortslutningsvinkel [ ]
Elproduktion [MWh]
Korrigerat nominellt Strömvärde [A]

Sammankopplingspunkt
K12
K20
5,2
2,4
0,42
0,25
Start.63
Start.63
Drift. 123
Drift. 123
0,8125
0,27
0,5525
0,18
0,98
0,32
73
123
34
34

Anslutningspunkt
K12
K20
2,1
4,4
Ej definierad Ej definierad
Ej definierad Ej definierad
Ej definierad Ej definierad
0,9
0,83
0,6
0,5625
1,1
1
68
71
34
34
19487
347 (förlagd i mark, AXCE PEX 240 mm2)
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4.1.4 ANPASSAD SMARTGRIDLÖSNING, DYNAMISK ENERGILAGRING
Utrustning som ABB forskar på integrerat i ett framtida Smart Grid är en tilläggsutrustning som
kallas DynaPeaQ. Denna energilagringsenhet ger möjlighet att styra reaktiv och aktiv effekt
snarlikt SVC-light. Styrning av effekt vid problem är ett komplicerat förfarande i
vindkraftssamanhang och kräver ofta övervakning i extrema väderförhållanden och ojämna
belastningsförhållanden. ABB:s chef för FACTS Ingela Hålling rekommenderar att DynaPeaQ
installeras i energisystem med svagt elnät. Energilagringstationens litiumbatteri med
kondensator/spole utrustning hanterar problem och levererar god elkvalitet, spänningsstabilitet,
frekvensstabilitet, jämnar ut och stabiliserar lastflöden i det lokala elnätet. DynaPeaQ ger också
fördelar för infrastrukturen då elbilar kan komma att användas. Falbygden energi med GENAB
är först i Sverige med DynaPeaQ pilotanläggning [11].
REGLERING VID EXTREMSITUATIONER
Efter beräkningar som gjorts i kapitel 4.4 gällande strömbegränsning i kablar, erforderlig
kortslutningseffekt i sammankopplingspunkt, långsamma spänningsvariationer, snabba
spänningsvariationer (flicker) så visar det sig att när extremsituationer uppstår såsom
kabelavbrott, jordfel etc. med samtida höglast hos kund när två VKV distribuerar energi i
fulleffekt behöver man i vissa avseenden beroende på vilket anslutningsförslag,
distributionsradial som är i ifråga minska effekten genom effektreglering och filtrering för
flickernivå på VKV. För att fulleffekt skall kunna erhållas vid optimal vindstyrka vid ev.
elnätsproblem, krävs att PLC-utrustning som Figur 27 visar finns installerad i kombination
med PID regulator och IED som Figur 28 visar. Automatiskt styrda trippnivåer säkras, från
PLC-utrustningen, givare, vakter och förreglingar. Vid behov skiftar utrustning skena, eller
regleras VKV med mjukvara utgående effekt (ström och spänning) i anslutningspunkten
överskrider börvärdet. VKV-mjukvara bör också programmeras med reviderade börvärden för
fickerstegsfaktors ärväde skall minimeras vid extrema situationer. Ett övertonsfilter behöver
sannolikt också installeras i VKV för att undvika höga flickernivåer i extremsituationer [19].

Figur 27 Siemens S 7, PLC, styr och reglerutrustning
Foto: Kristofer S.

Figur 28 Protrol IPC 40x0 ”IED”, kommunikations
komponent som ingår i PLC system. Foto: Kristofer S.
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4.2 OMRÅDESBESKRIVNING

I detta kapitel beskrivs kortfattat hur den undersökta platsen ser ut samt hur området med
omkringliggande miljö i fråga kan komma att förändras vid en verklig byggnation.
4.2.1 VINDFÖRUTSÄTTNINGAR OCH TOPOGRAFI
Här presenteras faktorer som berör vind och områdets förutsättningar för energiproduktion
BEFINTLIG RÅHETSKLASS
Figur 29 visar en bred utsikt mot väst där området bedömts till råhetsklass 2 (förekommer 4).

Figur 29 Befintlig råhetsklassning 2-4 i bred utsiktsvy mot väst.

Foto: Kristofer S.

Tabell 5 visar råhetsklassen i området i olika sektorer och 2 km cirkulär radie runt VKV.
Sektor Rå-klass Avstånd [m] Rå-klass
N
2
400
2
NNÖ
2
400
2

Avstånd [m] Rå-klass Avstånd [m] Rå-klass Avstånd [m]
675

2

1000

2

2000

675

2

1000

2

2000

ÖNÖ

2

400

2

675

2

1000

2

2000

Ö

2

400

2

675

2

1000

2

2000

ÖSÖ

2

400

2

675

2

1000

2

2000

SSÖ

2

400

2

675

2

1000

2

2000

S

2

400

2

675

2

1000

2

2000

SSV

2

400

2

675

4

1000

4

2000

VSV

2

400

2

675

4

1000

4

2000

V

2

400

2

675

4

1000

2

2000

VNV

2

400

2

675

2

1000

2

2000

NNV

2

400

2

675

2

1000

2

2000
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VINDKARTERING
Figur 30 beskriver i färger uppmätt årsmedelvind i regionen, 140m ovan mark.

Figur 30 Vindkartering för bedömning om årets medelvind, 140m ovan mark (Weibullberäknad medelvind).
Källa: Vindlov (Energimyndigheten)

Figurer nedan beskrivs vinden i olika avseenden i området för de två olika
utningsförslag
Anslutningsförslag
2
anslutningsförslagen,
grön ( - )1markering är referens (Landvetter),
blå ( - ) är för VKVplatsen.
Anslutningsförslag 1

Anslutningsförslag 2
Weibulldistribution [%]

Figur 32 Graf med frekvensfördelning över medelvind på
tornhöjd 119 m. Källa: WindPro

Figur 31 Graf med frekvensfördelning över medelvind på
tornhöjd 93 m. Källa: WindPro
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Energifördelningsros [kWh/m2/år ]

Figur 33 Energi per ytenhet och år på tornhöjd 93 m,
fördelat över vädersträck. Källa: WindPro

Figur 34 Energi per ytenhet och år, på tornhöjd 119 m,
fördelat över vädersträck. Källa: WindPro

Medelvindsfördelning [m/s]

Figur 35 Styrka på medelvinden, på tornhöjd 119 m,
fördelat över vädersträck. Källa: WindPro

Figur 36 Styrka på medelvinden, på tornhöjd 93 m,
fördelat över vädersträck. Källa: WindPro
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4.2.2 MILJÖPÅVERKAN
Detta kapitel beskriver hur miljön med avseende på topografi, ljud och skugga kan komma att
förändras och därmed påverka området vid en verklig byggnation.
OMRÅDESFÖRÄNDRING
Nedan i Figur 37 visas tidigare planer som före detta Flygfältsbyrån projekterat, att dra vägen
uppför berget och fram till VKV-parken.

Figur 37 Karta över VKV platsen, tidigare planerad transportväg uppför berget.

Källa: GENAB (FB)

Från befintlig väg transporteras VKV till bergets fot som Figur 38 visar. Det är härifrån som en
ny väg uppför berget planeras att förläggas. Den nya vägen är enligt tidigare planer tänkt att
dras enligt Figur 37. Det krävs sannolikt en omfattande entreprenad, dels för vägen upp till
bergets topp samt stor upptagen area på bergets topp för monteringsarbete och entreprenad.

Figur 38 Bergets fot där uppfartsväg dras från
marknivå. Foto: Kristofer S.

Figur 39 Första etappen upp för berget, brant lutning.
Foto: Kristofer S.
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Dränering behövs troligen då marken sporadiskt är mycket fuktig, speciellt i perioder under
årets blötaste perioder. Figur 40 visar ett fuktigt område där vägen förväntas dras.
Schaktmaterial som sten blir troligtvis över vid entreprenad, kan användas som utfyllnad. Figur

Figur 40 Halvvägs upp på berget, sankmark där väg
tidigare planerats. Foto Kristofer S.

Figur 41 Sist etappen upp till bergets topp, brant lutning.
Foto: Kristofer S.

41 och Figur 39 visar lutningen som existerar idag, denna branta lutning behöver sannolikt
justeras, då transport av de långa rotorbladen uppför berget kräver detta. Väl uppe på berget har
två platser iakttagits och ansetts som lämpliga för de två fundamentens geografiska position.
Figur 43 och Figur 42 visar markens beskaffenhet där fundamenten förslagsvis skall placeras
vid en verklig byggnation.

Figur 43 Förslag VKV 1, utmärkt stabil förankring av Figur 42 Förslag VKV 2, utmärkt stabil förankring av
torn och fundament. Foto: Kristofer S.
torn och fundament. Foto: Kristofer S.
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LJUDPÅVERKAN ANSLUTNINGSFÖRSLAG 1
Samtlig data över ljudutbredningen för 2,3 MW DFIG presenteras enligt bilaga 11. WindPro tar
hänsyn till råhetsklasser i beräkningen. Figur 44 visar okulärt vindkraftverkets ljudfördelning
över området runt VKV. Ljudutbredning har beräknats för närliggande bostadsområde och

Figur 44 Översiktsbild över hur området påverkas av ljudet från VKV anslutningsförslag 1. Siffror visar
VKV och bokstäver visar bostadsområden och verksamheter. Källa: Lantmäteriet

industriområde
Bostadsområde A-F är dimensionerande för krav på ljudutbredning och får inte överstiga 40dB.
Källjudet för ett 2,3 MW VKV är enligt tillverkaren 106,1 dB(A) och höjden på verket är 93 m.
Vid manuella beräkningar och kontroll av bostadsområde A-F vid uppmätta avstånd beräknas
ljudet enligt ekvation (1) och ekvation (2) vid berörd:
Vid bostadsområde A resulterar manuell beräkning till:
Verk 1:

Verk 2

Vid bostadsområde E resulterar manuell beräkning till:
Verk 1:

Verk 2
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Vid bostadsområde F resulterar manuell beräkning till:
Verk 1:

Verk 2

Vid industriområde B, C, D får ljudutbredningen enligt krav uppnå högst 60 dB. Vid manuella
beräkningar erhålls:
Vid industriområde B resulterar manuell beräkning till:
Verk 1:

Verk 2

Vid industriområde C resulterar manuell beräkning till:
Verk 1:

Verk 2

Vid industriområde D resulterar manuell beräkning till:
Verk 1:

Verk 2
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LJUDPÅVERKAN ANSLUTNINGSFÖRSLAG 2
Samtlig data över ljudutbredningen för 2,3 MW DFIG presenteras enligt bilaga 12. WindPro tar
hänsyn till råhetsklasser i beräkningen. Figur 45 visar okulärt vindkraftverkets ljudfördelning
över området runt VKV. Ljudutbredning har beräknats för närliggande bostadsområde och
industriområde

Figur 45 Översiktsbild över hur området påverkas av ljudet från VKV anslutningsförslag 1. Siffror
visar VKV och bokstäver visar bostadsområden och verksamheter. Källa: Lantmäteriet

Bostadsområde A-F är dimensionerande för krav på ljudutbredning och får inte överstiga 40dB.
Källjudet för ett 3,0 MW VKV är enligt tillverkaren 106,5 dB(A) och höjden på verket är 119
m. Vid manuella beräkningar och kontroll av bostadsområde A-F vid uppmätta avstånd
beräknas ljudet vid berörd enligt ekvation (1) och ekvation (2).
Vid bostadsområde A resulterar manuell beräkning till: Råhetsklass 2
Verk 1:

Verk 2:

Vid bostadsområde E resulterar manuell beräkning till:
Verk 1:

Verk 2:
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Vid bostadsområde F resulterar manuell beräkning till:
Verk 1:

Verk 2:

Vid industriområde B, C, D får ljudutbredningen enligt krav uppnå högst 60 dB. Vid manuella
beräkningar för 3,0 MW erhålls:
Vid industriområde B resulterar manuell beräkning till:
Verk 1:

Verk 2

Vid industriområde C resulterar manuell beräkning till:
Verk 1:

Verk 2

Vid industriområde D resulterar manuell beräkning till:
Verk 1:

Verk 2
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SKUGGPÅVERKAN ANSLUTNINGSFÖRSLAG 1 OCH 2
WindPro har simulerat skuggornas utbredning och årlig varaktighet, i bilaga 11,12 presenteras
samtliga resultat. Enligt bilden ovan så redovisas vindkraftverkets skuggutbredning i timmar
över ett år, skuggbild är störst då solen infaller ifrån öst på morgonen. Skuggberäkningar är
beräknat i ett Worstcase-scenario med programvaran som betyder fullt solsken under hela

Figur 46 Bilden visar de områden som påverkas av skugga från båda anslutningsförslagen. Nummer
är VKV, och bokstäver visar berörda område. Källa: Lantmäteriet n

dagen samt att verket är i drift under hela förloppet. Resultatet för varje område och VKV
redovisas i 20-50 skuggtimmar per år i värsta fall från VKV. Bara vägledningar på störning
från skuggor finns, och de riktmärken som idag råder är 30 tim. teoretisk skugga och 8 tim.
verkliga skuggtimmar per år enligt [20].
Tabell 6 Ljudberäkning av WindPro, visar teoretiskt resultat som Figur 46 geografiskt visar

Område
A
B
C
D
E
F
G

Anslutningsförslag 1
Anslutningsförslag 2
[h/år]
[dagar/år] [h/dagar] Område
[h/år]
[dagar/år] [h/dagar]
22.25
52
0.3
A
17.5
47
0.30
33.49
87
0.31
B
44.57
102
0.35
23.36
73
0.28
C
21.36
69
0.27
31
87
0.30
D
27.11
80
0.29
45.54
116
0.30
E
39.46
122
0.29
7.19
30
0.19
F
16.31
48
0.26
0
0
0
G
0
0
0
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4.3 VINDKRAFTS TEKNIK
Här presenteras vindkraftrelaterade manuellt beräknade resultat som analyserats i kapitel 3.
4.3.1 VINDKRAFTTEKNISK DATA
I detta kapitel presenteras parametrar för de aktuella vindkraftsverken. Data ligger till grund för
elektriska beräkningar där krav och rekommendationer existerar hos nätägare och
branschorganisationer.
ELKVALITETSTEKNISK DATA (EMC) FÖR VINDKRAFTVERK
För att kunna beräkna de elkvalitets parametrar som specificeras av Svensk Energi behövs
elektrisk data som är framtagna av extern och ackrediterad sammarbetspartner. Dessa EMC
parametrar presenteras i bilaga 7-10, i Tabell 7 presenteras de siffror i grönt som ingår i denna
förstudie.
Svensk Energi förordar genom AMP att utreda och beräkna följande.
Långsamma spänningsvariationer
Snabba spänningsvariationer
Erforderlig kortslutningseffekt
För ovanstående fodras EMC teknisk data som tillhandahålls från VKV-tillverkare [21] [22].
Skenbar, aktiv och reaktiv märkeffekt
Spänningsändringsfaktor
Flickerstegsfaktor
Flickerstegskoefficient
Maximalt antal generatorinkopplingar
Elnätets kortslutningsvinkel (ekv.15)
Tabell 7 Sammanställning över de elkvalitets data för VKV som använts. Källa: Siemens, MSc. Gojart Neziri

Generator/lindning 1

EMC 2.3 MW DFIG

Inkoppling vid start vind eller stopp

Kortslutningsvinkel
Spänningsändringsfaktor
Flickerstegsfaktor
≤
Flickerkoefficient
≤

30°
≤

0.11

0.19
3.12

70°
0.08
0.10
2.25

85°
0.06
0.09
1.78

Generator/lindning 1

EMC 3.0 MW FEO

Inkoppling vid start vind eller stopp

(exkl.manöverutr.)
Kortslutningsvinkel (Ψk)
Spänningsändringsfaktor
Flickerstegsfaktor
≤
Flickerkoefficient
≤

50°
0.10
0.15
2.80

30°
≤

0.3

0.2
-

50°
0.3
0.2
7

70°
0.3
0.2
7

85°
0.3
0.2
7
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Tabell 8 Tekniska specifikationer för 2,3 MW DFIG årsmodell (2006). Källa: Siemens

Rotor:
Diameter:
Svep yta:
Driftintervall:
Effektreglering:

108 m
9144 m2
6-16 rpm
Pitchreglering

Nav höjd:

93 m

Torn:
Driftdata:
Märkeffekt
Inkopplingsvind:
Märkvind:
Urkopplingsvind:

2 300 kW
3-4 m/s
11-12 m/s
25 m/s

Växelåda:
Typ:

3-stegs planetväxel/spiral

Generator:
Typ:
Märkeffekt:
Spänning
Driftfrekvens:

Asynkrongenerator
2 300 kW
690 V
50 Hz

Vikt:
Rotor:
Maskinhus

60 ton
82 ton

Gir system:
Gir-lager
Gir-enhet

Externt inriktad svängring
Elektriska motorer med frekvensomriktare

Styrsystem:
Typ:
SCADA-system

Mikroprocessor
WSP via modem

Mekanisk broms:
Typ:

Hydraulisk skivbroms

Aerodynamisk broms
Typ:

Full-span pitching

Ljud
Källjud:

106,1 dB
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Tabell 9 Tekniska specifikationer för 3,0 MW FEO Vestas årsmodell (2006) Källa: Vestas

Rotor:
Diameter:
Svep yta:
Nominellt varvtal
Driftintervall:
Effektreglering:

112 m
9852 m2
12.8 rpm
6.2–17 rpm
Pitchreglering

Nav höjd:

119 m

Torn:
Driftdata:
Märkeffekt
Inkopplingsvind:
Märkvind:
Urkopplingsvind:

3 000 kW
3 m/s
13 m/s
25 m/s

Växelåda:
Typ:

4-stegs planetväxel/spiral

Generator:
Typ:
Märkeffekt:
Spänning
Driftfrekvens:

Permanent magnetiserad generator
3 075 kW
1000 V
50 Hz

Ljud:
Källjud:

106,5

4.3.2 VINDKRAFTVERKENS BERÄKNADE PRESTANDA
För att få en översiktlig bild över VKV-prestanda i olika avseenden är det ytterst viktigt att göra
beräkningar som indikerar hur bra verket genererar energi. VKV vertikala höjd i relation med
total sveparea och medelvindhastighet och förmåga att samverka med turbulenta vinden
effektivt spelar ofta en avgörande roll för hur lönsam VKV-investeringen blir vid en verklig
byggnation.
EFFEKT OCH ENERGI BERÄKNINGAR
Dessa manuellt beräknade resultat är rent fysikaliska beräkningar som med fördel kan användas
för jämförelser i olika avseenden. Två anslutningsförslag presenteras nedan i texten. Formler
och data härstammar från [9].
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VINDKRAFTSTURBIN 2.3 MW DFIG

Denna graf i Figur 47 illusterar ett VKV. Enligt VKV 2.3 MW tillverkare presterar VKV en
momentan effekt enligt den röd graf nedan. Blå graf visar elektrisk effektkoefficient, vilket
anger hur stor del av verkets verkligt producerade elektriska effekt som produceras vid olika
vindstyrkor för verket ifråga.

Pverk, nominell [kW]

Effekt, Elektrisk Effekkoefficient vs. Vindstyrka för DFIG 2.3
MW
2500

0,6

2000

0,5
0,4

1500
1000
500

0,3

Pn

0,2

Ce

0,1

0

0
0

5

10

15

20

Vindstyrka [m/s]

Figur 47 Två polynomgrafer som beskriver VKV momentana elektriska effektivitet och effekt

Vindens medeleffekt för anslutningsförslag 1(två VKV) enligt ekvation (3) vid 6.7 m/s och
givna parametrar beräknas enligt (3) till:

Medeleffekten för anslutningsförslag 1(två VKV) beräknas enligt ekv (4) .till.

Vilket enligt (6) ger en total medeleffektkoefficient på

Effektkoeffecienten för två VKV 2.3 MW DFIG beräknas till enligt [11]:
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VINDKRAFTSTURBIN 3.0 MW FEO
Denna graf i Figur 48 illusterar ett VKV. Enligt VKV 3.0 MW tillverkare presterar VKV en
momentan effekt enligt den röd graf nedan. Blå graf visar elektrisk effektkoefficient, vilket
anger hur stor del av verkets verkligt producerade elektriska effekt som produceras vid olika
vindstyrkor för verket ifråga.
Effekt, Elektrisk Effekkoefficient vs. Vindstyrka för FEO 3 MW
3500

0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Pverk, nominell [kW]

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

5

10

15

Pn
Ce

20

Vindstyrka [m/s]

Figur 48 Två polynomgrafer som beskriver VKV momentana elektriska effektivitet och effekt

Vindens medeleffekt för anslutningsförslag 1(två VKV) enligt (3) och givna parametrar
beräknas till:

Medeleffekten för anslutningsförslag 1(två VKV) med -10 % tolerans för energiproduktionen
beräknas enligt (4) till.

Vilket enligt (6) ger en total medeleffektskoefficient på

Effektkoeffecienten för två VKV 3.0 MW FEO beräknas till enligt [11]:
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NYCKELTALSBERÄKNINGAR
Här presenteras viktiga nyckeltal som indikerar effektivitet och lönsamhet

Kapacitetsfaktorn för två VKV 2.3 MW beräknas enligt (5)

Kapacitetsfaktorn för två VKV 3.0 MW FEO beräknas till.

Energi per svep yta för två VKV 2.3 MW DFIG beräknas på årsbasis enligt (8)

Energi per svep yta för två VKV 3 MW FEO beräknas på årsbasis till.

Fullasttimmar enligt (7), tid som verket går på fullast, d.v.s. antal timmar på max produktion
Anslutningsförslag 1, 2*2,3 MW DFIG:

Anslutningsförslag 2, 2*3,0 MW FEO:

4.4 ELEKTRISKA BERÄKNINGAR
Nedan presenteras samtliga beräkningar som fordras för de elektriska anslutningarna enligt
AMP, för varje anslutning resp. sammankopplingspunkt krävs olika typer av beräkningar.
Totalt finns det två VKV-förslag. I de olika konfigurationerna där det råder ett flöde av
elektrisk energi har det beräknats normal resp. extremfall, med detta menas att extremfallet har
det förutsatts ett avbrott på endera distributionsradial, VKV är tänkta att vara styrda så att vid
nätbortfall av matningen eller reserv kan energin från båda verken ledas ut i den återstående
distributionsradialen som Figur 25 och Figur 26 visar. Beräkningsmodellerna följer
beräkningsmetodiken som AMP rekommenderar genom flödesschema presenteras i Figur 18.
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4.4.1 BERÄKNINGSMODE LL AMP FÖR ANSLUTNINGSFÖRSLAG 1
Varje anslutningsförslag har ett antal punkter att ta hänsyn till. Extremfall med ett och två st.
2.3 MW beräknas då det är vid dessa tillfällen som intressanta maxvärden uppnås, totalt fyra
extremfall existerar.
EXTREMFALL FÖR ELEKTRISKT ENERGIFLÖDE MOT K20 (2*2.3 MW)
Elektriskt flöde utav 1 st. resp. 2 st. 2.3 MW DFIG. Vindkraftverken ansluts på en radial
bestående av 2 pararellkopplade AXCE 240 mm2 samt en FeAl 99 mm2 i serie med en kortare
AXCE 240 mm2. Kabeldata härstammar från Ericsson kabelhandbok och transformator och
nätdata härstammar från nätägaren [23] [24]. Kabellängdernas placering i elnätet samt givna
resistanser och reaktanser finns beskrivet i bilaga 1, som framgår av Tabell 3. EMC parametrar
härstammar från offertförfrågan för anslutning av vindkraftverk bilaga 7.
Sammankopplingspunktens kortslutningseffekt har beräknats i kapitel 4.4.4 till 123 MVA.
Anslutningspunkten har angivits av nätägare ligga mellan 30 och 70 MVA beroende på
position exakt längs radialen. Enligt beräkningar i kapitel 4.4.4. blir kortslutningseffekten i
anslutningspunkten 47 MVA.

Figur 49 Enlinjeschema extremfall. Två VKV samkör fulldrift i en distributionsradial. Animation: Författare

Normal drift för ett VKV. Långsam spänningsvariation för anslutning mot K20.
Spänningsvariationen i anslutningspunkten vid normalfall beräknas till 3.5 % enligt (24).

Spänningsvariationen i sammankoplingspunkten blir 0.5 % enligt beräkning.
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Lindningsomkopplaren på K20 bidrar till den långsamma spänningsvariationen i
sammankopplingspunkten. Transformatorregleringens steg antages till 1.67 %.
Spänningsregulatorns dödband blir, med en säkerhetsfaktor på 1.2 enligt branschpraxis då:

Den totala spänningsvariationen i sammankopplingspunkten blir således 0.5+1=1.5 % vilket
ligger inom ramen för högsta tillåtna nivå på 2.5 %. Spänningsvariationen i anslutningspunkten
på 3.5% är godkänt då kravet är 5 %.

Extremfall två st. VKV. Långsam spänningsvariation för anslutning mot K20.
Spänningsvariationen i anslutningspunkten vid extermfall beräknas till 7.0 % enligt beräkning

Spänningsvariationen i sammankoplingspunkten blir 1.1 % enligt beräkning.

Lindningsomkopplaren på K20 bidrar till den långsamma spänningsvariationen i
sammankopplingspunkten. Transformatorregleringens steg antages till 1.67 %.
Spänningsregulatorns dödband blir, med en säkerhetsfaktor på 1.2 enligt (25) och
branschpraxis då:

Den totala spänningsvariationen i sammankopplingspunkten blir således 1.1+1=2.1 % vilket
ligger inom ramen för högsta tillåtna nivå på 2.5 %. Spänningsvariationen i anslutningspunkten
på 7.0 % vid extremfall då två VKV går på full effekt i den ena distributionsradialen anses

56

något hög, enligt SS-EN 50160 kan 10 % godtas under ett 10 minuters-period. Nätägaren kan
ha krav på ett snävare variationsområde, spänningsvariationer i anslutningspunkten bör utredas
noggrannare vid en verklig projektering. Det finns möjlighet att effektreglera VKV vid detta
extremfall [19].
Det rekommenderas också att utföras noggrannare nätberäkningar med simulerings verktyg
med avseende på de 7 st. 10/0.4 kV nätstationerna längs distributionsradfialen. I dessa fall bör
man beakta de extremfall som kan inträffa som bestäms till:
Ingen last längs radialen och full märkeffekt på två VKV
Max last i radialen då det inte blåser d.v.s. ingen elproduktion hos VKV

Extremfall. Snabb spänningsvariation för anslutning mot K20
Enligt bilaga 7 för VKV-EMC-offert anges olika parametrar med avseende på
kortslutningsvinklar, dessa varierar med impedansen i nätet längs radfialen. Storleken på
reaktans och resistans i befintlig elektrisk ledning finns beräknat och härlett i kapitel 4.4.4.
Kortslutningsvinkel för sammankopplingspunkten beräknas till enligt (23)

Startförlopp:
Vid en beräknad kortslutningsvinkel på 34° används 30 gradersvärdet på VKV enligt EMC
Tabell 7. Hos 2.3 MW verken är spänningsändringsfaktorn
vid
enligt
EMC specifikation. Det erfordras en kortslutningseffekt i sammankopplingspunkten med
avseende på start för ett 2.3 MW enligt (29).

Då det råder förhållandevis svag vind kan två VKV komma att startas resp. stoppas vid
upprepade tillfällen, detta föranleder till flickeremissioner i sammankopplingspunkten
, av flickerstegsfaktorn
, som enligt VKV-EMC-offert vid
är 0.11. I
extremfall kan VKV kopplas in 36 gånger under en tvåtimmarsperiod vilket ger
.
Flicker emissionen i sammankopplingspunkten för två 2.3 MW DFIG beräknas enligt (27).

Vid start krävs således en erforderlig kortslutningseffekt i den första sammankopplingspunkten
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vid flertalet inkopplingsförsök av flera VKV. Högsta begränsande flickeremission 0.25 används
i detta exempel. VKV tillverkarens angivna flickerstegsfaktor anges till
. vid
. I extremfall kan VKV kopplas in 36 gånger under en tvåtimmarsperiod vilket ger
enligt (30).

Driftsförlopp:
Vid drift krävs en erforderlig kortslutningseffekt i sammankopplingspunkten. Högsta
begränsande flickeremission 0.25 används. Vid en beräknad kortslutningsvinkel på 34° används
30 gradersvärdet på VKV enligt EMC offert i bilaga 7 där tillverkarens angivna
flickerkoefficient
anges till 3.12 vid en vind på 6 m/s. Erforderlig kortslutningseffekt
beräknas enligt (35) till.

Under drift vid ”worstcase” emitterar två VKV på 2.3 MW då flickernivån i
sammankopplingspunkten där 123 MVA råder enligt (32)..

Total flickeremission ligger inom det hösta tillåtna värdet på 0.25 i både start och drift. Skulle
det beräknade flickeremissions-värdet mot all förmodan anses högt, kan datormjukvara göra det
möjligt för VKV att begränsa antalet starter under en 2 timmarsperiod, eller installera större
filter vilket leder till mindre flickeremissioner.
För snabba spänningsvariationer är därmed de tekniska kraven uppfyllda som ställs i
extremfallet då en distributions radial och 2* 2.3 MW DFIG i givna elektriska punkter.
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EXTREMFALL FÖR ELEKTRISKT ENERGIFLÖDE MOT K12 (2*2.3 MW)
Elektriskt flöde utav 1 st. resp. 2 st. VKV, DFIG utrustad med effekten 2.3 MW.
Vindkraftverken ansluts på en radial bestående av 6.5 km AXCE 240 mm2 ansluten till
nätstation 2925 och sedan vidare 700 m AXCE 240 mm2 upp till frånskiljar- enheten. Kabeldata
härstammar från AMP och transformatordata härstammar från nätägaren. Kabellängdernas
placering i elnätet samt givna resistanser och reaktanser finns beskrivet i bilaga 1 som framgår
av Tabell 3. EMC parametrar härstammar från offertförfrågan för anslutning av vindkraftverk
Tabell 7. Sammankopplingspunktens kortslutningseffekt har beräknats kapitel 4.4.4 till 73 MVA.
Anslutningspunkten ligger på kabelsträcka ZL6 totalt 700 m från nätstation 2925 och
kortslutningseffekten beräknas i kapitel 4.4.4 uppgå till 68 MVA

Figur 50 Enlinjeschema extremfall. Två VKV samkör fulldrift i en distributionsradial. Animation: Författare

Normalfall ett VKV. Långsamma spänningsvariationer för anslutning mot K12.
Spänningsvariationen i anslutningspunkten beräknas till 1.7 % enligt (24).

Spänningsvariationen i sammankoplingspunkten blir 1.5 % enligt beräkning.
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Lindningsomkopplaren på K12 bidrar till den långsamma spänningsvariationen i
sammankopplingspunkten. Transformatornregleringens steg antages till 1.67 %.
Spänningsregulatorns dödband blir, med en säkerhetsfaktor på 1.2 enligt (25) och
branschpraxis då:

Den totala spänningsvariationen i sammankopplingspunkten blir således 1.5+1=2.5 % vilket är
närmast exakt den tillåtna högsta nivån på 2.5 %. Den totala spänningsvariationen i
anslutningspunkten blir 1.7 % som ligger under den föreskrivna nivån på 5 %.

Extremfall två st. VKV. Långsamma spänningsvariationer för anslutning mot K12 enligt
beräkning.
Spänningsvariationen i anslutningspunkten beräknas till 3.5 % enligt

Spänningsvariationen i sammankoplingspunkten blir 3.1 % enligt.

Lindningsomkopplaren på K12 bidrar till den långsamma spänningsvariationen i
sammankopplingspunkten. Transformatorregleringens steg antages till 1.67 %.
Spänningsregulatorns dödband blir, med en säkerhetsfaktor på 1.2 enligt (25) och
branschpraxis då:

Den totala spänningsvariationen i sammankopplingspunkten blir således 3,1+1=4.1 % vilket är
större än den tillåtna högsta nivå på 2.5 %, vilket föranleder till att en noggrannare
nätberäkningsstudie bör beaktas. Det bör understrykas att detta fall är ett extremfall då två
VKV matar ut max effekt i en distributions-radial. Mjukvara finns idag tillgänglig för att
minska avgiven effekten (pitcha ned) så att variationen minskas in om ramarna.
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Spänningsvariationen i anslutningspunkten på ligger inom ramen 5 %.
Det rekommenderas också att utföras en noggrannare nätberäkningar med simulerings verktyg
med avseende på de 2 st. 10/0.4 kV nätstationerna längs distributionsradfialen. I dessa fall bör
man beakta de extremfall som kan inträffa som bestäms till:
Ingen last längs radialen och full märkeffekt på två VKV
Max lastning i radialen då det inte blåser d.v.s. ingen elproduktion hos VKV

Extremfall. Snabba spänningsvariationer för anslutning mot K12.
Enligt bilaga 7 för VKV EMC-offert anges olika parametrar med avseende på
kortslutningsvinklar, dessa varierar med impedansen i nätet längs radfialen. Storleken på
reaktans och resistans i befintlig elektrisk ledning finns beräknat och härlett i kapitel 4.4.4
Kortslutningsvinkel för sammankopplingspunkten beräknas enligt (23) till.

Startförlopp:
Vid en beräknad kortslutningsvinkel på 34° används 30 gradersvärdet på VKV. Hos 2.3 MW
VKV är spänningsändringsfaktorn
vid
enligt EMC specifikation
Tabell 7. Vilket erfordrar en kortslutningseffekt med avseende på start för ett 2.3 MW enligt
(29).

Då det råder förhållandevis svag vind kan två VKV komma att startas resp. stoppas vid
upprepade tillfällen, detta föranleder till flickeremissioner i sammankopplingspunkten
av flickerstegsfaktorn
som enligt VKV EMC offert vid
´är 0.11. Total
flickeremission i sammankopplingspunkten vid start för två 2.3 MW DFIG beräknas enligt(27)

Vid start av två VKV krävs således en erforderlig kortslutningseffekt i den första
sammankopplingspunkten vid flertalet inkopplingsförsök av flera verk. Högsta begränsande
flickeremission 0.25 används i detta exempel. VKV-tillverkarens angivna flickerstegsfaktor
anges till
för
. I extremfall kan VKV kopplas in 36 gånger under en
tvåtimmarsperiod vilket ger
och beräknas enligt (27) till.
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Driftsförlopp:
Vid drift av två VKV krävs en erforderlig kortslutningseffekt i sammankopplingspunkten.
Högsta begränsande flickeremission 0.25 används. Vid en beräknad kortslutningsvinkel på 34°
används 30 gradersvärdet på VKV enligt EMC offert bilaga 7där VKV-tillverkarens angivna
flickerkoefficient
anges till 3.12 vid en märkvind på 6 m/s. enligt (35) beräknas till.

Under drift vid en beräknad kortslutningseffekt på 73 MVA i sammankopplingspunkten. Vid
”worstcase” emitterar två VKV på 2.3 MW då enligt (32).

Total flickeremission ligger inom det hösta tillåtna värdet på 0.25 i både start och drift
avseende. Skulle det beräknade flickeremissions-värdet mot all förmodan anses högt, kan
datormjukvara göra det möjligt för VKV att begränsa antalet starter under en 2 timmarsperiod,
vilket leder till ett mindre värde på flickeremissionerna.
För snabba spänningsvariationer är därmed de tekniska kraven som ställs uppfyllda för 2 st. 2.3
MW VKV och givna elektriska punkter.
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4.4.2 BERÄKNINGSMODE LL AMP FÖR ANSLUTNINGSFÖRSLAG 2
Varje anslutningsförslag har ett antal punkter att ta hänsyn till. Extremfall med ett resp. två 3.0
MW beräknas endast då det är vid dessa tillfällen som maxvärden uppnås. Förslaget har totalt 3
st. olika energiflöden att ta hänsyn till. Det sista fjärde energiflödet motsvarar tidigare
beräkning i anslutningsförslag 1 alternativ K12
EXTREMFALL FÖR ELEKTRISKT ENERGIFLÖDE MOT K20 (2*3 MW)
Elektriskt flöde utav 1 st. resp. 2 st. 3.0 MW FEO. VKV ansluts på en radial bestående av 2
pararellkopplade AXCE 240 mm2 samt ersätts befintlig FeAl 99 mm2 med en nyförlagd ca 4.5
km lång AXCE PEX 240 mm2 (ZL3) enligt bilaga 2 fram till lastfrånskiljare/switch skena.
Kabeldata härstammar från AMP och transformatordata härstammar från nätägaren.
Kabellängder och kablarnas placering i elnätet samt givna resistanser och reaktanser finns
beskrivet i bilaga 2 samt framgår av Tabell 4. EMC parametrar härstammar från offertförfrågan
för anslutning av VKV i bilaga 9. Sammankopplingspunktens kortslutningseffekt har beräknats
kapitel 4.4.4 till 123 MVA. Anslutningspunktens kortslutningseffekt har beräknats till 71 MVA
från fördelningsstation K20.

Figur 51 Enlinjeschema extremfall. Två VKV samkör fulldrift i en distributionsradial Animation: Författare

Normafall ett st. VKV. Långsamma spänningsvariationer för anslutning mot K20.
Spänningsvariationen i anslutningspunkten beräknas till 2.1 % enligt (24).
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Spänningsvariationen i sammankoplingspunkten blir 0.7 % enligt beräkning.

Lindningsomkopplaren på K20 bidrar till den långsamma spänningsvariationen i
sammankopplingspunkten. Transformatorregleringens steg antages till 1.67 %.
Spänningsregulatorns dödband blir, med en säkerhetsfaktor på 1.2 enligt (25) och
branschpraxis då:

Den totala spänningsvariationen i sammankopplingspunkten blir således 0.7+1=1.7 % vilket
ligger inom ramen för högsta tillåtna nivå på 2.5 %.
Spänningsvariationen i anslutningspunkten är 2.1 % vilket ligger inom kravet på 5%

Extremfall två st. VKV. Långsamma spänningsvariationer för anslutning mot K20.
Spänningsvariationen i anslutningspunkten beräknas till 4.4 % enligt.

Spänningsvariationen i sammankoplingspunkten blir 1.4 % enligt beräkning.

Lindningsomkopplaren på K20 bidrar till den långsamma spänningsvariationen i
sammankopplingspunkten.
Transformatorregleringens
steg
antages
till
1.67%.
Spänningsregulatorns dödband blir, med en säkerhetsfaktor på 1.2 enligt (25) och
branschpraxis då:

Den totala spänningsvariationen blir således 1.4+1=2.4 % vilket ligger inom ramen för högsta
tillåtna nivå på 2.5 %. %. Spänningsvariationen i anslutningspunkten är 4.4 % vilket ligger
inom kravet på 5 %.
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Extremfall. Snabba spänningsvariationer för anslutning mot K20.
Enligt bilaga 9 för VKV EMC-offert anges olika parametrar med avseende på
kortslutningsvinklar, dessa varierar med impedansen i nätet längs radfialen. Storleken på
reaktans och resistans i befintlig elektrisk ledning finns beräknat och härlett i kapitel 4.4.4.
Kortslutningsvinkel för sammankopplingspunkten beräknas enligt (23) till.

Startförlopp:
Vid en beräknad kortslutningsvinkel på 34° används 30 gradersvärdet på VKV enligt EMC
offert bilaga 9. Hos 3 MW verken är spänningsändringsfaktorn
vid
enligt EMC specifikation. Vilket erfordrar en kortslutningseffekt med avseende på start för ett
3 MW VKV enligt (29).

Då det råder förhållandevis svag vind kan VKV komma att startas resp. stoppas vid upprepade
tillfällen, detta föranleder till flickeremissioner i sammankopplingspunkten
, av flickerstegsfaktorn
, som enligt VKV EMC offert vid
.I
extremfall kan VKV kopplas in 20 gånger under en tvåtimmarsperiod vilket ger
.
Flickeremissionen för två 3 MW VKV FEO i extremfall beräknas enligt (27) till.

Vid start krävs således en erforderlig kortslutningseffekt för två VKV i den
sammankopplingspunkten vid flertalet inkopplingsförsök. Högsta begränsande flickeremission
0.25 används i detta exempel. VKV-tillverkarens angivna flickerstegsfaktor anges till
. I extremfall kan VKV kopplas in 20 gånger under en tvåtimmarsperiod vilket ger
enligt (30).
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Driftsförlopp:
Vid drift krävs en erforderlig kortslutningseffekt i sammankopplingspunkten. Högsta
begränsande flickeremission 0.25 används. Vid en beräknad kortslutningsvinkel på 34° används
30 gradersvärdet på VKV enligt EMC offert bilaga 9 där tillverkarens angivna
flickerkoefficient
anges till 7. Erforderlig kortslutningseffekt beräknas enligt (35) till.

Under drift vid ”worst case” emitterar två VKV på 3 MW då flickernivån i
sammankopplingspunkten där 123 MVA råder enligt (32).

Total flickeremission klarar precis det hösta tillåtna värdet på 0.25 i både start och drift
avseende. Skulle det beräknade flickeremissions-värdet mot all förmodan anses högt, kan
datormjukvara göra det möjligt för VKV att begränsa antalet starter under en 2 timmarsperiod,
samt filter installeras vilket leder till mindre emissioner.
Erforderlig kortslutningseffekt vid drift vid extremsituation då två VKV levererar max effekt på
denna en distributionsradial mot K20, klarar nästan precis den befintliga kortslutningseffekten i
sammankopplingspunkten på 123 MVA, det rekommenderas för berörd i detta extremfall att
effektreglera VKV så att man håller en rimlig effekt i sammankopplingspunkten.
För snabba spänningsvariationer är de tekniska kraven som ställs ej uppfyllda för 2* 3 MW
VKV och givna elektriska punkter. Dessa parametrar ligger dock precis på gränsen för vad
villkor och krav ställer.
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EXTREMFALL FÖR ELEKTRISKT ENERGIFLÖDE MOT K12 (2*3 MW)
Elektriskt flöde utav 1 st. resp. 2 st. VKV, FEO utrustad med effekten 3 MW. Vindkraftverken
ansluts på en radial bestående av 6.5 km AXCE 240 mm2 ansluten till nätstation 2925 och
sedan vidare med 700 m AXCE 240 mm2 upp till lastfrånskiljare. Kabeldata härstammar från
AMP och transformatordata härstammar från nätägaren. Kabellängdernas placering i elnätet
samt givna resistanser och reaktanser finns beskrivet i bilaga 2 och framgår av Tabell 4. EMC
parametrar härstammar från offertförfrågan för anslutning av vindkraftverk bilaga 9.
Sammankopplingspunktens kortslutningseffekt har beräknats i kapitel 4.4.4 till ca 73 MVA.
Anslutningspunkten ligger på den totalt 700 m långa sträckan från Nätstation 2925.
Kortslutningseffekten i anslutningspunkten beräknas uppgå till 68 MVA.

Figur 52 Enlinjeschema extremfall. Två VKV samkör fulldrift i en distributionsradial Animation: Författare

Extremfall ett st. VKV. Långsamma spänningsvariationer för anslutning mot K12.
Spänningsvariationen i anslutningspunkten beräknas till 2.4 % enligt (24)

Spänningsvariationen i sammankoplingspunkten blir 2.1 % enligt.

Lindningsomkopplaren på K12 bidrar till den långsamma spänningsvariationen i
sammankopplingspunkten. Transformatorregleringens steg antages till 1.67 %.
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Spänningsregulatorns dödband blir, med en säkerhetsfaktor på 1.2 enligt (25) och
branschpraxis då.

Den totala spänningsvariationen blir således 2.1+1=3.1 % vilket är större än den tillåtna högsta
nivå på 2.5 %, vilket föranleder till att en noggrannare nätberäkningsstudie bör beaktas i detta
normalfall då ett VKV är i produktion på en distributionsradial. Mjukvara finns idag tillgänglig
för att VKV levererade generatoreffekt anpassas mot lindningsomkopplaren på transformator
K12 på ett smart sätt, vid tillfällen då stora varierande fluktuationer på spänningsnivån exciterar
i det befintliga nätet.
Spänningsvariationen i anslutningspunkten är 2.1 % vilket ligger inom kravet på 5%
Extremfall två st VKV. Långsamma spänningsvariationer för anslutning mot K12.
Spänningsvariationen i anslutningspunkten beräknas till 4.6 % enligt.

Spänningsvariationen i sammankoplingspunkten blir 4.2 % enligt.

Lindningsomkopplaren på K12 bidrar till den långsamma spänningsvariationen i
sammankopplingspunkten. Transformatorregleringens steg antages till 1.67 %.
Spänningsregulatorns dödband blir, med en säkerhetsfaktor på 1.2 enligt (25) och
branschpraxis då.

Den totala spänningsvariationen blir således 4.2+1=5.2 % vilket är större än den tillåtna högsta
nivå på 2.5 %, vilket föranleder till att en noggrannare nätberäkningsstudie bör beaktas i detta
extremfall då två VKV är i produktion på en distributionsradial. Vid extremsituationer för två
VKV finns möjligheten att effektreglera VKV ned till en nivå som anses lämplig för specifikt
fall. Mjukvara finns också idag tillgänglig för att VKV levererade generatoreffekt anpassas
mot lindningsomkopplaren på transformator K12 på ett smart sätt, vid tillfällen då stora
varierande fluktuationer på spänningsnivån exciterar i det befintliga nätet.
Spänningsvariationen i anslutningspunkten är 4.6 % vilket ligger inom kravet på 5 %
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Det rekommenderas också att utföras en noggrannare nätberäkningar med simulerings verktyg
med avseende på de 2 st. 10/0.4 kV nätstationerna längs distributionsradfialen. I dessa fall bör
man beakta de extremfall som kan inträffa som bestäms till.
Ingen last längs radialen och full märkeffekt på två VKV
Max last i radialen då det inte blåser d.v.s. ingen elproduktion hos VKV

Kortslutningsvinkel för sammankopplingspunkten beräknas enligt (23) till.

Extremfall. Snabba spänningsvariationer för anslutning mot K12.
Startförlopp:
Vid en beräknad kortslutningsvinkel på 34° används 30 gradersvärdet på VKV enligt EMC
offert bilaga 9. Hos 3 MW verken är spänningsändringsfaktorn
vid
enligt EMC specifikation. Vilket erfordrar en kortslutningseffekt med avseende på start för ett
3 MW VKV enligt (29)

Då det råder förhållandevis svag vind kan VKV komma att startas resp. stoppas vid upprepade
tillfällen, detta föranleder till flickeremissioner i sammankopplingspunkten
av flickerstegsfaktorn
, som enligt VKV EMC offert vid
är 0.2.
Flickeremissionen i sammankopplingspunkten för två 3 MW VKV FEO beräknas enligt (27).

Vid start krävs således en erforderlig kortslutningseffekt i den första
sammankopplingspunkten vid flertalet inkopplingsförsök av två VKV. Högsta begränsande
flickeremission 0.25 används i detta exempel. VKV-tillverkarens angivna flickerstegsfaktor
anges till
. I extremfall kan VKV kopplas in 20 gånger under en tvåtimmarsperiod
vilket ger
och beräknas enligt (27).
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Driftsförlopp:
Vid drift. då högsta begränsande flickeremission 0.25 används krävs en erforderlig
kortslutningseffekt i sammankopplingspunkten enligt. Vid en beräknad kortslutningsvinkel på
30° används 30 gradersvärdet på VKV enligt EMC offert bilaga 9 där tillverkarens angivna
flickerkoefficient
7, erforderlig kortslutningseffekt beräknas enligt (35) till.

Under drift vid en beräknad kortslutningseffekt i sammankopplingspunkten på 73 MVA. Vid
”extremsituation” emitterar två VKV på 3 MW då flickeremissionen då enligt (32).

Under drift vid en beräknad kortslutningseffekt i sammankopplingspunkten på 73 MVA. Vid
”extremsituation” emitterar ett VKV på 3 MW då enligt (32).

Total flickeremission i start ligger inom det hösta tillåtna värdet på 0.25 och i drift avseende av
två VKV är värdet 0.42 utanför ramen som kravet ställer. Det beräknade flickeremissionsvärdet för två samt ett VKV anses något högt, då ett verk är i drift klarar inte VKV den krävda
gränsen 0.25. För extremfalls situation då ett eller två VKV är i drift i en distributionsradial
förordas därför ett filter för att nivån skall minska. Vid extrem situation då två VKV går i drift
på en distributionsradial går det således att minska utgående effekt för att undgå högt och
skadligt flicker på nätet, fram till dess att två stycken distributionsradialer återigen är i drift.
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4.4.3 BERÄKNINGSMODE LL FÖR STRÖMBEGRÄNSNING AV KABEL OCH
LEDNINGAR
I detta kapitel presenteras de beräknade resultat som begränsar strömmen i kablarna och
därmed dimensionerar kabelvalet i detta avseende.
FEAL 3*99 MM 2 LUFTLEDNING
Frilednings data härrör och följande ekvationer från [13].
Högsta kontinuerliga driftström:

Högsta tillfällig driftström

Högsta kontinuerliga belastning:

Maximal tillfällig belastning

Den ström vid 10 kV som distribueras via FeAl 3*99 mm2 vid maximal produktion (last)
kontinuerligt från ett 2.3 MW VKV DFIG är vid en
(10)
Den ström vid 10 kV som distribueras FeAl 3*99 mm2 vid maximal produktion kontinuerligt
från två 2.3 MW VKV DFIG är vid en
.
(10)

Den ström vid 10 kV som distribueras via FeAl 3*99 mm2 luftledning vid maximal produktion
(last) tillfälligt från två VKV DFIG 2.3 MW är vid en
uppgå kortvarigt till.
(10)
Dessa beräkningar konstaterar att dimensioneringsvillkoren med avseende på strömbelastning
på FeAl 3*99 mm2 är uppnådda (begränsningsvillkor ej hänsyn), skulle det mot all förmodan
uppstå ett extremfall där två verk belastar luftledningen ensamt under en längre tid i varma
(+65) förhållanden, behöver man effektreglera (pitch down)ett VKV något ned.
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AXCE 3*240MM 2 PEX MARKKABEL
Kabeldata härrör och ekvationer från [23].
Högsta kontinuerliga driftström:

Högsta tillfällig driftström

Högsta kontinuerliga belastning:

Maximal tillfällig belastning

=

Den ström 10 kV som distribueras via AXCE PEX 240mm2 vid maximal produktion
kontinuerligt från ett 3 MW VKV är vid en
.
(10)
Den ström vid 10 kV som distribueras via AXCE PEX 240mm2vid maximal produktion vid
extremfall kontinuerligt från två 3 MW VKV FEO är vid en
.
(10)

Den ström vid 10 kV som distribueras via AXCE PEX 240mm2 vid maximal produktion
tillfälligt från två VKV FEO vid en
uppgår kortvarigt till.
(10)
Dessa beräkningar konstaterar att dimensioneringsvillkoren med avseende på strömbelastning
AXCE PEX 240mm2 är uppnådda (begränsningsvillkor ej hänsyn), skulle det mot all förmodan
uppstå ett extremfall där två verk belastar PEX kabeln ensamt under en längre tid i varma (+65)
förhållanden, kan man behöva man effektreglera (pitch down)ett VKV något ned.

Korrektionsfaktorer
Då AXCE 240mm2 kabel förläggning i mark 0.9-1.1 m i rör, behöver man korrigera strömmar
för ökad temperatur, då marken isolerar samt bidrager till dielektriska jordstömmar. Med en
korrektionsfaktor enligt SS 424 14 37
Förläggning i rör 70 mm inbördes avstånd, k1=0,75
Förläggningsdjup 0.91-1.10 m enligt förutsättningar, k2=0,95
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Nominellt strömvärde vid normal drift beräknas med hänsyn till SS 424 14 37.

Enligt ◦C krävs en 300 mm² ledararea.
Tabell 10 rekommenderas då en erforderlig ledararea på minst 95 mm² vid normal och

kontinuerlig drift från ett VKV 3 MW FEO. under förutsättning att en ledartemperatur på 90
accepteras. Vid en ledartemperatur på 65 krävs en 150 mm² ledararea.

Nominellt strömvärde vid extrem kontinuerlig drift beräknas enligt SS 424 14 37

Enligt ◦C krävs en 300 mm² ledararea.
Tabell 10 rekommenderas då en erforderlig ledararea på minst 400 mm² vid extrem och

kontinuerlig drift från två VKV 3 MW FEO. under förutsättning att en ledartemperatur på 90
accepteras. Vid en ledartemperatur på 65 krävs en ledararea på över 400 mm²

Då AXCE 240mm2 kabel förläggning i mark 0.9-1.1 m, behöver man korrigera strömmar för
ökad temperatur, då marken isolerar samt bidrager till dielektriska jordstömmar.
Förläggningsdjup 0.91-1.10 m enligt förutsättningar k2=0,95
Nominellt strömvärde vid normal kontinuerlig drift då kabel förläggs i mark beräknas enligt SS
424 14 37 till.

Enligt ◦C krävs en 300 mm² ledararea.
Tabell 10 rekommenderas då en erforderlig ledararea på minst 70 mm² vid normal och

kontinuerlig drift från ett VKV 3 MW FEO. under förutsättning att en ledartemperatur på 90
accepteras. Vid en ledartemperatur på 65 krävs en 95 mm² ledararea.

Nominellt strömvärde (NSV) vid hög kontinuerlig drift då kabel förläggs i mark beräknas

Enligt ◦C krävs en 300 mm² ledararea.
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Tabell 10 rekommenderas då en erforderlig ledararea på minst 240 mm² under förutsättning att

en ledartemperatur på 90 ◦C accepteras. Vid en ledartemperatur på 65 ◦C krävs en 300 mm²
ledararea.
Tabell 10 Nom. strömvärde för olika ledarareor SS 424-14-16 Källa: Ericsson kraftkabelhandboken

Nominellt strömvärde (NSV) i Ampere
för 12-24 kV 3-ledar PEX-isolerad
kabel. Förläggning i mark (Tab 18.)

Fasledarens temperatur i grader
Celsius.

Ledararea mm²
50
70
95
120
150
185
240
300
400

65 grader
145
175
205
230
260
290
340
380
450

90 grader
170
205
240
270
310
345
400
450
530

√
√

√
√
√

4.4.4 BERÄKNINGSMODE LL FÖR KORTSLUTNINGSEFFEKT, IMPEDANS,
REAKTANS, RESISTANS
Enligt GENAB är kortslutningseffekten i punkten mellan 30-70 MVA beroende på vilken
punkt anslutning avser. Kortslutningseffekten är begränsad p.ga den matande luftledning
(impedans) som påsticket förväntas anslutas till.
TRANSFORMATOR K20 OCH K12 MÄRKDATA
Nedan presenteras fördelningsställverkets transformatordata som ligger till grund för
kortslutningsberäkningar

Märkspänning

Spänningsvariation

Resistans spänning p.u

Reaktans spänning p.u

Märkeffekt

Kortslutningsspänning p.u

Kortslutningseffekt
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BERÄKNING AV KABELFÖRLÄGGNINGS-PARAMETRAR FÖR
ANSLUTNINGSFÖRSLAG 1. MOT K20
Nedan beräknas impedans, resistans, reaktans och kortslutningseffekt för den elektriska ledaren
och elnätet fram till anslutningspunkt och sammankopplingspunkt mot Fördelningsställverket
K20.
Sammankopplingspunkten
AXCE PEX 3*240 mm2
Resistans:

Reaktans:

Impedans

Resistans, reaktans och impedans bestäms enligt (15), (17), (18) följande parametrar efter
beräkning.

Kortslutningsvinkeln bestäms enligt (23) med givna parametrar till.

Kortslutningseffekten för de 2 pararella kablarna beräknas enligt (19) till.

Enligt uppgifter från nätägaren på spänningsnivån i sammankopplingspunkten och
transformatorns kortslutningseffekt bestäms enligt (20) kortslutningseffekten i
sammankopplingspunkten med givna parametrar till.
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Anslutningspunkten
FEAL 3*99 mm2 luftledning
Resistans:

Reaktans:

Impedans:

Reaktans:

Impedans:

AXCE PEX 3*240 mm2
Resistans:

Följande parametrar bestäms efter beräkning till.

Kortslutningsvinkeln bestäms med givna parametrar till.

Kortslutningseffekten för de 2 pararella kablarna på 4 respektive 4,5 km samt 4 km FeAl och
500 m AXCE PEX 240 mm2 beräknas enligt (19) till

Uppgifter från nätägaren på spänningsnivån i sammankopplingspunkten och transformatorns
kortslutningseffekt bestäms kortslutningseffekten i anslutningspunkten enligt (20) med givna
parametrar till.
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BERÄKNING AV KABELFÖRLÄGGNINGS-PARAMETRAR FÖR
ANSLUTNINGSFÖRSLAG 1. MOT K12
Nedan beräknas impedans, resistans, reaktans och kortslutningseffekt för den elektriska ledaren
och elnätet fram till anslutningspunkt och sammankopplingspunkt mot Fördelningsställverket
K12
Sammankopplingspunkten
AXCE PEX 3*240 mm2
Resistans:

Reaktans:

Impedans

Enligt (14), (16) , (18) bestäms resistans, reaktans och impedans efter beräkning till.

Kortslutningsvinkeln bestäms enligt (23) med givna parametrar till.

Enligt uppgifter från nätägaren på spänningsnivån i sammankopplingspunkten bestäms
kortslutningseffekten för elektriska ledare enligt (19) med givna parametrar till.

Enligt uppgifter från nätägaren på spänningsnivån i sammankopplingspunkten och
transformatorns kortslutningseffekt bestäms kortslutningseffekten i
sammankopplingskopplingspunkten enligt (20) med givna parametrar till.
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Anslutningspunkten
AXCE PEX 3*240 mm2
Resistans:

Reaktans:

Impedans

Enligt (14), (16) , (18) bestäms resistans, reaktans och impedans efter beräkning till.

Kortslutningsvinkeln bestäms enligt (23) med givna parametrar till.

Enligt uppgifter från nätägaren på spänningsnivån i anslutningspunkten
kortslutningseffekten för elektriska ledare enligt (19) med givna parametrar till.

bestäms

Enligt uppgifter från nätägaren på spänningsnivån i anslutningspunkten och transformatorns
kortslutningseffekt bestäms kortslutningseffekten i sammankopplingskopplingspunkten enligt
(20) med givna parametrar till.
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BERÄKNING AV KABELFÖRLÄGGNINGS-PARAMETRAR FÖR
ANSLUTNINGSFÖRSLAG 2. MOT K20
Detta anslutningsförslag har samma förutsättningar mot fördelningsstation K12, det är endast
beräknat en konfiguration där en nyförlagd markkabel ersätter den befintliga luftledningen mot
fördelningsstation K20. Sammankopplingspunktens elektriska parametrar är oförändrad, d.v.s.
likadana värden som anslutningsförslag 1 mot K20. Anslutningspunktens parametrar förändras
dock med den nyförlagda markkabeln. Nedan presenteras anslutningspunkt.
Sammankopplingspunkts parametrar.
Sammankopplingspunkten
AXCE PEX 3*240 mm2
Resistans:

Reaktans:

Impedans:

Enligt (14), (16) , (18) bestäms resistans, reaktans och impedans efter beräkning till.

Kortslutningsvinkeln bestäms enligt (23) med givna parametrar till.

Enligt uppgifter från nätägaren på spänningsnivån i sammankopplingspunkten bestäms
kortslutningseffekten för elektriska ledare enligt (19) med givna parametrar till.

Enligt uppgifter från nätägaren på spänningsnivån i sammankopplingspunkten och
transformatorns kortslutningseffekt bestäms kortslutningseffekten i sammankopplingspunkten
enligt (20) med givna parametrar till.
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Anslutningspunkten
AXAL PEX 3*240 mm2
Resistans:

Reaktans:

Impedans

Enligt (14), (16) , (18) bestäms resistans, reaktans och impedans efter beräkning till.

Kortslutningsvinkeln bestäms enligt (23) med givna parametrar till.

Enligt uppgifter från nätägaren på spänningsnivån i anslutningspunkten
kortslutningseffekten för elektriska ledare enligt (19) med givna parametrar till.

bestäms

Enligt uppgifter från nätägaren på spänningsnivån i anslutningspunkten och transformatorns
kortslutningseffekt bestäms kortslutningseffekten anslutningspunkten enligt (20) med givna
parametrar till.
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4.5 SIMULERING
Enligt bilaga 11 och bilaga 12 presenteras här anslutningsförslag 1 och 2 i ett sammanfattat
resultat utifrån simulerings programet WindPro 2.0 (2008)
4.5.1 WINDPRO
Presenteras en sammanställning av de viktigaste parametrarna i vindkraftssimuleringen
SAMMANFATTNINGSTABELL ANSLUTNINGSFÖRSLAG 1, 2 ST. 2.3 MW
Tabell 11 Resultatsamanställning från vindkraftssimulering. Anslutningsförslag 1. Källa: WindPro

Parameter

Storhet

Enhet

Effektkoefficient

Cp

%

Densitet

ρ

kg/mᵌ

Vindhastighet

v

m/s

Årsproduktion

Wår

MW/år

Fullastimmar

tf

h, år

2450

Kapacitetsfaktor

fc

MWh/MW*årstimmar

27,5

Altitud

m.ö.h

m

125

Altitud vindkraftverk

m.ö.h

m

244

%

97,7

Park effektivitet
Lufttryck

p

Värde
25
1,246
6,95
11 108,4

hPa

986,3

SAMMANFATTNINGSTABELL ANSLUTNINGSFÖRSLAG 2, 2 ST. 3.0 MW
Tabell 12 Resultatsamanställning från vindkraftssimulering. Anslutningsförslag 2. Källa: WindPro

Parameter

Storhet

Enhet

Effekt koefficient

Cp

%

Densitet

ρ

Kg/mᵌ

Vindhastighet

v

m/s

Årsproduktion

Wår

MW/år

Fullastimmar

tf

h, år

3609

Kapacitetsfaktor

fc

MWh/MW*årstimmar

37,1

Altitud mark

m.ö.h

m

125

Altitud vindkraftverk

m.ö.h

m

254

%

98

Park effektivitet
Lufttryck

p

hPa

Värde
32
1,246
7,4
19487

983,1
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4.6 EKONOMI
Detta kapitel presenterar ekonomiska faktorer såsom fakta gällande investering, ekonomiska
lönsamhetsberäkningar, samt en sammanfattning av Excels resultat på lönsamhet[25][26].
4.6.1 INVESTERINGSBEDÖMNING PÅ UTRUSTNING
Verk
Två verk har enligt överenskommelse utvärderats efter möte med nätägare. Ett pris på 30 000
kkr. per 2.3 MW DFIG samt 35 000 kkr. per 3.0 MW FEO. anses och är marknadsanpassat med
dagens råvarupriser (2012-03-19). Denna investeringskostnad kan komma att variera enligt
uppgifter med uppskattningsvis ±10 %.
Mark och Vägar
Den lokala väg som skall anläggas fram till verket uppskattas till ca 1.3 km och beräknas till
2000 kkr. i dagens marknadsvärde, denna kostnad kan komma att variera beroende på
markensbeskaffenhet och dränage, kabelförläggning etc.
Kraftkabel
Kostnaden för kraftkabel till befintlig nätstation i högspänningsnätet projekteras till 500
kkr./km, detta mot bakgrund av liknande projekteringar som presenterats. Kraftkabeln är
markförlagd på platsen kräver omfattande och emellertid krävs specialentreprenad, priset är
korrigerat för det med extra 200 kkr. per km
Transformatorstation och ställverk
Standard transformator med frånskiljarutrustning med byggnad. Kostanden för en transformator
uppskattas till 800 kkr. för 2.3 MW samt 1000 kkr. för 3.0 MW. En frånskiljarenhet med
brytare för två VKV uppskattas till ca med stöd från GENAB uppskattas till 3000 kkr.
Fundament
Fundamentets kostnad per VKV beräknas till 2200 kkr. för 2.3 MW samt 3000 kkr. för 3.0
MW, Fundamentet kommer att tas bort efter skrotning eller dimensionering av verk, denna
kostnad ingår inte i kalkyl.
Projektering
Projekteringen uppskattas av hänsyn till liknande offerter till 1000 kkr.
Övriga kostnader
Övriga kostnader för projektet approximeras till 500 kkr. Dessa kostnader är t.ex.
kommunikations anslutning, övrig entreprenad och kringutrustning samt oförutsedda kostnader.
Dessa uppgifter är approximativa och kan komma att ändras. Den ekonomiska kalkylen och
simulerar utefter dessa värden en ekonomisk översiktsplan på 25 år.
Följande tabell ges exempel på anslutningsförslagens olika delar kostar. Det underlag som
används som kostnadsmall härstammar från seminarium, fältstudie etc. [48][49]. Priser anges i
SEK (kkr.)
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Tabell 13 Tabellerade och sammanställda inversteringspriser per enhet (kan komma att variera med tiden)

Utrustning/ investerings beskrivning

Enhetspris [kkr.]

1. Vindkraftverk 2.3 MW

30000

2. Vindkraftverk 3.0 MW

35000

3. Fundament 2.3 MW VKV inkl. schakt

2200

4. Fundament 3.0 MW VKV inkl. schakt

3000

5. Transformator 0.69 /10kV, 3.5 MVA

800

6. Transformator 10/0.69 kV, 4.5 MVA

1000

7. Frånskiljarenhet (reläbrytare, fack i ställverk, övrigt)

1000

8. Mät/kontrollutrustning (del av fack i ställverk)

300

9. AXCE PEX 240 mm² kkr./km (inkl. schakt)

500

10. Byggnad/Kiosk till frånskiljare

12

11. Projektering

1000

12. Andra omkostnader

500

13. Smart Grid möjlighet DynaPeaQ per 1 MVA

6000

14. Entreprenad för mark och väg

2000

4.6.2 LÖNSAMHETSBERÄKNINGAR
Här presenteras manuella ekonomiska beräkningar.
BERÄKNINGSMODELL INVESTERING
En ekonomisk kalkyl på VKV-anläggning är svår att bestämma utifrån marknadens varierande
priser över tiden. Kalkylen nedan är gjord från råd, och överenskommelser på
investeringspriser på de olika delarna VKV-utrustningen. Nedan presenteras två
anslutningsförslag på en komplett utrustning som anses passande för GENAB. Två stycken
tillkommande förslag presenteras också med hänsyn till Smart Grid applikation DynaPeaQ.
Anslutningsförslag 1 (två st.2.3 MW DFIG) beräknas till.

Anslutningsförslag 2 (två st.3.0 MW FEO) beräknas till.
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Smart Grid anslutningsförslag 1 (två st.2.3 MW DFIG) inkl. Smart Grid applikation DynaPeaQ
beräknas till.

Smart Grid anslutningsförslag 2 (två st.3.0 MW FEO) inkl. Smart Grid applikation DynaPeaQ
beräknas till.

Samhällets ekonomiska förutsättningar förändras över tiden med hänsyn till stigande
energipriser, inflation, samt påverkas lönsamheten av fler parametrar som amortering,
försäkringar, arrende ökade intäkter etc. Nästa kapitel utförs ekonomiskakalkylen mer
komplicerad och med fler variabler.
Bilaga 13 och visar en beräkning för anslutningsförslag 1 på investering
anpassat Smart Grid-förslag

. Bilaga 14 visar

Bilaga 15 och visar en beräkning för anslutningsförslag 2 på investering
anpassat Smart Grid-förslag

. Bilaga 16 visar

Det exelverktyg som används och tillhandahållits är skapat av behörig fackman speciellt och
anpassat för vindkrafts-ändamål. I nästa kapitel presenteras en sammanställning för de
ekonomiska beräkningarna med exelverktyget.
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BERÄKNINGSMODELL PAYOFF OCH ANNUITETSMETODEN FÖR
ANSLUTNINGSFÖRSLAG 1
Intäkter baseras på intäkter från kund samt stöd för nätnytta, elcertifikat, kostnaden för energi
används med stöd ifrån [27].

Intäkten per år enligt förordad och beräknad levererad energimängd på 11108 MWh (exkl.
driftskostnader) beräknas till

Kostnadseffektivitet: Det pris per effekt och år som anslutningsförslag 1
årsproduktionen beräknas enligt (9).

kostar på

Payoff-metod på anslutningsförslag 1
på 69520 kkr., årsintäkter på 6109 kkr.
beräkningar gjorda med hänsyn till fast energipris, fast levererad mängd energi årligen,
beräknas avbetalas på.

Enligt [9] annuitetsmetoden med hänsyn till räntekostnad, amortering, investeringslivslängd
har investeringen
en årskostnad på.
A=annuitetskostnad per år
=Investering (

Ka=annuitet .)
Knus=Nuvärde
n=ekon. Livslängd (25 år) r=nom. räntesats (4 %)

85

BERÄKNINGSMODELL PAYOFF OCH ANNUITETSMETODEN FÖR
ANSLUTNINGSFÖRSLAG 2
Intäkter baseras på intäkter från kund samt stöd för nätnytta, elcertifikat, kostnaden för energi
används med stöd ifrån [27].

Intäkten per år enligt förordad och beräknad levererad energimängd på 19487 MWh (exkl.
driftskostnader) beräknas till.

Kostnadseffektivitet: Det effektpris per år som anslutningsförslag 2
årsproduktionen beräknas enligt (9).

kostar på

Payoff-metod på anslutningsförslag 2
på 85544 kkr., årsintäkter på 10718 kkr.
beräkningar gjorda med hänsyn till fast energipris, fast levererad mängd energi årligen,
beräknas avbetalas på.

Enligt [9] annuitetsmetoden med hänsyn till räntekostnad, amortering, investeringslivslängd har
investeringen
en årskostnad på.
A=annuitetskostnad per år
=Investering

Ka=annuitet .)
n=ekon.livslängd (25 år)

Knus=Nuvärde
r=nom. räntesats (4 %)
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4.6.3 LÖNSAMHETSBERÄKNING MED EXEL BERÄKNINGSVERKTYG
Här presenteras kortfattat de lönsamhetsberäkningar som grundar sig på beräkningsverktygets
resultat. Fullständigt resultat presenteras i bilaga 13, 14, 15, 16. Priser och nivåer härrör från
[25][26].
EXCELPARAMETRAR OCH LÖNSAMHET
Tabell 14 Med hänsyn till verkliga variationer, tabelleras här de variabler som används i Excel
beräkningsprogram.

Utrustning/ investerings beskrivning

Anslut. Förslag 1

Anslut. Förslag 2

1. Investering (kkr./VKV)
2. Ränta, investeringstid (%)
3. Produktion (MWh)
4. Driftkostnader (1 % ökn./år)
5. Försäkringar (kkr.)
6. Teknisk livslängd (år) 30
7. Arrende (%)
8. Realprishöjning energi (%)
9. Nätnytta (öre/kWh)
10. Gröna certifikat (öre/kWh)
11. Inflation (%)

60000
5
11108
300
35
30
4
2
5
10
2

70000
5
19487
300
40
30
4
2
5
10
2

Här följer en sammanställning från investeringskalkyl enligt annuitetsmetoden som inkluderar
variabler enligt ovan.
Anslutningsförslag 1 (två st. 2.3 MW DFIG) beräknas till.
Energi produktion: 11108 MWh

Avbetalningstid: ca 12år

Anslutningsförslag 2 (två st. 3.0 MW FEO) beräknas till.
Energi produktion: 19487 MWh

Avbetalningstid: ca 8 år

Smart Grid anslutningsförslag 1 (två st. 2.3 MW DFIG) inkl. Smart Grid applikation
DynaPeaQ 5 MWh beräknas av beräkningsverktyget till.
Energi produktion: 11108 MWh

Avbetalningstid: 18 år

Smart Grid anslutningsförslag 2 (två st. 3.0 MW FEO) inkl. Smart Grid applikation
DynaPeaQ 8 MWh beräknas av beräkningsverktyget till.
Energi produktion: 19487 MWh

Avbetalningstid: 13 år
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5 DISKUSSION MED SLUTSATS
All energiomvandling från primärenergi innebär ett ingrepp i naturen. Den teknik som används
för omvandling till elenergi varierar idag brett. Slöseri av ändliga naturresurser till ändamål för
generering av elkraft, är i takt med människans ökade behov av elenergi ohållbart i det långa
loppet. Högst sannolikt leder detta ohållbara utnyttjande av ändliga naturresurser sedermera till
allvarliga konsekvenser och eventuellt skarpare lägen för framtida generationer.
Alternativa elproduktionssystem tillåter oss idag att från solen som primärenergikälla nyttja
relativt oändliga mängder kraft ifrån vinden. Kraften från vinden kan idag omvandlas till
elenergi på ett konkurrenskraftigt, hållbart och relativt miljövänligt vis med vindkraftverk.
Områden som utsetts som riksintresse för vindkraft krymper för var dag, på dessa platser anses
det som en relativt enkel procedur att ansluta sig till elnätet. I takt med att vindkraftverken blir
allt mer effektiva och bättre anpassade och lämpliga för lokala elnäts krav på god elkvalité,
projekteras det nu allt fler perifera områden där svaga nät med goda vindförhållanden råder.
Förstudien har kommit fram till att det troligtvis efter krav och begränsningar går att integrera
upptill 6 MW i det befintliga området mot bakgrund att villkor bör råda för de två
anslutningsförlagen och anpassas med tilläggsutrustning för att klara av extrema situationer
som avbrott eller elfel etc. Det skall tilläggas att förstudien inte inbegriper simulering för olika
last- och elproduktionsscenarier där problem för samverkan mellan elnät och vindkraftverk kan
inträffa. Då denna förstudie utfördes har EMC-parametrar erhållits för vindkraftverk med
årsmodell 2006 och därför råder författarna berörd att ta kontakt med vindkrafttillverkare för
dagsfärska EMC-uppgifter om en verklig byggnation kommer äga rum. De senare
vindkraftverken från 2011 har simulerats med WindPro och visat sig vara betydligt effektivare
än de tidigare årsmodellerna från 2006, troligtvis har de samtidigt bättre förutsättningar att
integreras i svaga elnät, vilket talar för en mycket god och lönsam vindkraftsinvestering,
relativt den simulering som presenterats.
Författarna drar slutsatsen att det högst sannolikt går att integrera en väsentlig effekt från
vindkraft i elnätet och nämnda anslutningsförslag, mot krav att man effektreglerar och filtrerar
vid drift i extrema situationer. Författarna råder därför berörd att titta på möjligheterna med
ABB:s energilagring kallad DynaPeaQ, då det troligtvis är rent elektrotekniskt och logiskt rätt,
samt strategiskt korrekt för framtiden med Smarta elnät. Den tänkta platsen skulle samtidigt
kunna fungera som en multiladdstation för elbilar. ”Goodwill effekt” erhålls för GENAB
globalt, som ett svenskt skolexempel för hur en hållbar infrastruktur mitt i samhället fungerar
efter konceptet ”hållbar utveckling”.
Vi har lite betänkligheter för hur det skall gå till rent fysiskt att implementera de gigantiskt
stora vindkraftverken uppe på detta otillgängliga och höga berg. Vi tycker det har varit jättekul
och lärorikt att på djupet sätta sig in i denna vetenskap. Det har samtidigt motiverat oss båda till
att vilja arbeta med förnybar energi och smarta elnät i vår framtida karriär. Vi hoppas att denna
rapport skall bidra till ökad kunskap för betraktaren och vi vill själva och råder GENAB att
förstudien skall leda till en verklig mindre vindkraftspark, vi stödjer oss mot våra resultat, att
det högst sannolikt är tekniskt möjligt, miljövänligt, och ekonomiskt lönsamt.
Vindkraft är sammanfattningsvis alltid lönsamt vid 7 m/s i medelvindstyrka,
så varför vänta…?

88

6 REFERENSER
I detta kapitel det underlag som projektarbetet refererat till.
6.1 REFERENSER LITTERATUR
1. Backman, J. 2008. Rapporter och uppsatser. 2:a upplagan. Studentlitteratur. Lund
2. EMD International A/S. u.å. WindPro. http://www.emd.dk/WindPRO/Introduction/
hämtad: 2012-03-21
3. Anslutning av Mindre Produktionsanläggning till elnät. Utgåva 4. 2011. Svensk energi.
Stockholm
4. Göteborgs energi AB. u.å. Framtidens energiföretag.
http://www.goteborgenergi.se/Om_oss/Var_verksamhet . 2012-03-19
5. SEK AB. u.å. Bakgrund. http://www.elstandard.se/om/index.asp 2012-03-21
6. Wizelius, T. 2010. Vindkraft i teori och praktik. upplaga 2:4. Studentlitteratur. Lund
7. Hylander, J. Vindkraftteknik. Ljud och skuggor. Högskolan i Halmstad. 2011-09-26
8. Werner, S. Energilära 1. Energi och effekt. Högskolan i Halmstad. 2010-02-26
9. Sidén, G. 2004. Formler för vind.
http://www.hh.se/download/18.6d7fb21012ab2ba90f68000989/Formler-vind-04-1.pdf
2012-03-19
10. Larsson, Å.2002. Vindkraft. Elforsk informerar. Nr 1. ss 1-15
11. Hålling, I. 2011. Energilager - ett konkret exempel på smarta nät. Second opinion.
http://www.second-opinion.se/so/print/1912 2012-03-21
12. Hylander, J. Elproduktion från förnybara energikällor. Generatorer. Högskolan i Halmstad.
2011-09-26
13. Hagberg, J, Jacobsson, K.A, Lundgren, T. Westöö, R.2010. Formler och Data. I
Elkraftsystem 2, 2:a upplagan. Red. Blomqvist, H. ss 411-468. Liber. Stockholm.
14. Pettersson Hans Cowi AB. 2012-02-12. Samrådsmöte GENAB. Göteborg
15. Sormunen Staffan HEM AB. 2012-04-05 Samtal praktik. Halmstad
16. Munter, T. Elkraftsystem 2. Föreläsning 7. Högskolan i Halmstad 2011-03-25
17. Svenska Kraftnät AB. 2006. Tekniska riktlinjer för elkvalitet.
http://www.svk.se/Global/07_Tekniska_krav/Pdf/TR6_01_B.pdf 2012-03-21
18. Peter Takacs. 2009. Workshop om Handbok för Anslutning av elProduktion - HAP. Svensk
energi. http://www.svenskenergi.se/sv/Vi-arbetar-med/Nat/Nyheter/Workshop-omHandbok-for-Anslutning-av-elProduktion---HAP/ 2012-05-01
19. Pettersson Hans Cowi AB. 2012-02-12. Konsultationsråd avser, eldirigering med smart
utrustning. Göteborg 2012-03-21
20. Faul, F. Mausfeld, R. Pohl, J. 2000. Belästigung durch periodischen Schattenwurf von
Windenergieanlagen. Laborpilotstudie. Institut für Psychologie der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel, Kiel.
21. Svensson, H. Neziri, G. Teknisk utredning för anslutning av vindkraftverk till elektriskt nät.
Växjö Universitet, MSI.
22. Karlsson, J.F. 2012-02-06 EMC erhållits via mail från Siemens Energy, Förnybar energi
Sverige.
23. Sieverts. 1984. Kraftkabelhandboken. Ericsson, Falun.
24. Andersson, E. 2012-02-10. Mailkorrespondens för data. Göteborg Energi Nät AB.

89

25. Grünbaum, R. 2011-11-10. Seminarium ABB-dagarna. Mölndal.
26. Utställare för Vestas, Siemens. 2012-01-28. EOLUS konferens vindkraft. Hässleholm
27. SCB. 2012. Priser på elenergi och på överföring av el 2000-2012.
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____85471.aspx 2012-04-12

90

6.2 REFERENSER FIGURER
0. Framsida. Siemens, renderad VKV nacelle. 2011, Reference Number: soere201103-02
Källa: http://www.siemens.com/press/en/presspicture/
1. AMP från Svensk Energi. www.svenskenergi.se 2012-02-01
2. AMP från Svensk Energi. www.svenskenergi.se 2012-02-01
3. Ritning av Kristofer Sporrong 2012-03-20
4. Ritning av Kristofer Sporrong 2012-03-20
5. Ritning av Kristofer Sporrong 2012-03-20
6. FOTO. Fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
7. FOTO. Fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
8. FOTO. Fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
9. FOTO. Fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
10. FOTO. Fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
11. FOTO. Fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
12. FOTO. Fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
13. FOTO. Fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
14. FOTO. Fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
15. AMP från Svensk Energi. www.svenskenergi.se 2012-02-01
16. AMP från Svensk Energi. www.svenskenergi.se 2012-02-01
17. AMP från Svensk Energi. www.svenskenergi.se 2012-02-01
18. Animation Författare härrör från Svensk Energi. www.svenskenergi.se 2012-02-01
19. Animation Författare härrör från Svensk Energi. www.svenskenergi.se 2012-02-01
20. Animation Författare härrör från Svensk Energi. www.svenskenergi.se 2012-02-01
21. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
22. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
23. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
24. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
25. Animation, författare 2012-03-23
26. Animation, författare 2012-03-23
27. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
28. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
29. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
30. Vindlov. Energimyndigheten http://www.vindlov.se/kartstod/
31. Simulering WindPro, Mattias Harrysson 2012-03-20
32. Simulering WindPro, Mattias Harrysson 2012-03-20
33. Simulering WindPro, Mattias Harrysson 2012-03-20
34. Simulering WindPro, Mattias Harrysson 2012-03-20
35. Simulering WindPro, Mattias Harrysson 2012-03-20
36. Simulering WindPro, Mattias Harrysson 2012-03-20
37. Karta/ritning. skapad av Flygfältsbyrån 1996 tillhör GENAB.(publiceras inte i DIVA)
38. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
39. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
40. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
41. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
42. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02

91

43. FOTO, fältstudie, Kristofer Sporrong, 2012-03-02
44. Simulering WindPro, Mattias Harrysson 2012-03-20. Källa: Lantmäteriet
45. Simulering WindPro, Mattias Harrysson 2012-03-20 Källa: Lantmäteriet
46. Simulering WindPro, Mattias Harrysson 2012-03-20 Källa: Lantmäteriet
47. Graf/Diagram 2.3 MW, Skapad av författare 2012-03-25
48. Graf/Diagram 3.0 MW, Skapad av författare 2012-03-25
49. Ritning/Animation av Författare 2012-03-19
50. Ritning/Animation av Författare 2012-03-19
51. Ritning/Animation av Författare 2012-03-19
52. Ritning/Animation av Författare 2012-03-19
Bilaga
Animation Författare. Anslutningsförslag 1.
Animation Författare. Anslutningsförslag 2.
Enlinjeschema. GENAB (publiceras inte i DIVA).
Ritning för väg. GENAB (publiceras inte i DIVA).
7-10. EMC parameter. Data erhållet enligt litteratur referens 21 och 22
11-13. WindPro. Simulering. 2012. Källa: Kartor från lantmäteriet.
6.3 REFERENSER TILL TABELLER
1. Nomenklatur för terminologikännedom, skapad av författare 2011-12-14
2. Vindkraft i teori och praktik, Studentlitteratur, Tore Wizelius upplaga 2:4 ISBN 978-91-4402660-2
3. Sammanfattning av beräkningar Anslutningsförslag 1, skapad av författare 2011-02-14
4. Sammanfattning av beräkningar Anslutningsförslag 1, skapad av författare 2012-02-14
5. Råhetsklassningar i 2 km radie olika sektorer, WindPro simulering 2012-03-20
6. Ljudberäkningar WindPro, olika områden, WindPro simulering 2012-03-20
7. Sammanställning av EMC data, Mailkorrespondens med Siemens samt referens nr 21
8. Teknisk Specifikation 2.3 MW, http://www.energy.siemens.com/hq/en/powergeneration/renewables/wind-power/wind-turbines/ 2012-04-01
9. Teknisk Specifikation 3 MW,
http://www.vestas.com/Files/Billeder/countrysites/Germany/English_V90-3_0_MW.pdf
2012-05-01 2012-04-02
10. Nominella strömvärden SS 424 14-16, Kraftkabelhandboken Ericsson. 2012-05-01
11. Resultatsamanställning Anslutningsförslag 1, WindPro simulering 2012-03-20
12. Resultatsamanställning Anslutningsförslag 2, WindPro simulering 2012-03-20
13. Tabellering av investeringspriser. Härrör från prisuppgifter (ca. dagspriser) från seminarium
ABB 2011-11-10 samt konferens vindkraft EOLUS 2012-01-28
14. Tabellförteckning över ekonomiska variabler som påverkar investering vid Excel
beräkning, 2012-04-15
Bilaga
5-6. Parametrar elnät. GENAB. (publiceras inte i DIVA). 2012-02-28
13-16. Ekonomisk simulering från Microsoft Excel. 2012-03-12

92

7 BILAGOR
I detta kapitel återfinns samtliga bilagor som finns löpande refererat i projektrapporten.
BILAGA 1
Fig. är enlinjeschema för anslutningsförslag 1
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BILAGA 2
Fig. är enlinjeschema för anslutningsförslag 2
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BILAGA 3
Fig. är ett enlinjeschema för det lokala elnätet (10 kV) i området.

K12
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BILAGA 4
Fig. är en planberskrivnings karta för den nydragna väg som behövs upp på berget i området.
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BILAGA 5
Teknisk sammanfattning över parametrar
Input VKV
Storhet

Enhet

Parameter (VKV1/VKV2)

Värde

Källa

Pn

MW

Märkeffekt

2.3/3

VKV

Pmax

MW

Maximal effektprod. (10 min. med.)

2.31/3.1

VKV

Pmax

MW

Maximal effektprod. (0,2 sek. med.)

2.4/3.2

VKV

Pref

MW

Vindkraftverkets referens effekt

2.3/3

VKV

U

V

Märkspänning

690/1000

VKV.

Qn

kVAr/verk

Märkspänning reaktiv effekt

26/0

VKV

N120

St.

Max ant. Generatorinkopplingar. under 2min. 36/20

VKV

Sn

kVAr

Generatorns märkeffekt

2.7/3.1

VKV

Cf(Ѱk)

Flickerkoefficient vid kortslutn.vink.

3.12/7

VKV

Ku(Ѱk)

Spänningsändringsfaktor

0.11/0.3

VKV

Kf(Ѱk)

Flickerstegsfaktor vid kortslutning 30°

0.19/0.2

VKV

Input Elnätet
Storhet

Enhet

Parameter

Värde

Källa

Un

V

Nätspänning

10000

GE

ϕ

Grader °

Effektfaktor

90

GE

Ik

kA

Kortslutningsström

26

GE
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BILAGA 6

Kabel, Ledn.
Storhet

Enhet

Parameter

Värde

Källa

RL

Ω/km,fas

Resistans i kabelledning

0.125

Nexans

XL

Ω/km,fas

Reaktans i kabelledning

0.085

Nexans

A

mm²

Kabelarea

240

Nexans

RL

Ω/km,fas

Resistans i friledning

0.329

Böcker

XL

Ω/km,fas

Reaktans i friledning

0.336

Böcker

A
Input från
Trafo.

mm²

Ledararea

99

Böcker

Storhet

Enhet

Parameter

Värde

Källa

Sk,t

MVA

Kortslutningseffekt trafo. K12, K20

185-350

Tillverk.

Ur

p.u

kortslutnings resistans trafo.

0.0083

Tillverk.

Ux

pu

Kortslutnings reaktans trafo.

0.196

Tillverk.

Uk

p.u

kortslutnings resistans trafo.

0.196

Tillverk.

Säk.faktor

Lindningskopplare?

1.2

AMP

%

Dödband?

1.67

AMP

Un

V

Märkspänning

10.8

AMP

Nyckeltal VKV
Storhet
Cp
ρ
Pvind
v
Wår
tf
Pmed,verk
Fc

Enhet
%
Kg/mᵌ
MW
m/s
MWh/år
h
kW

Parameter (VKV1/VKV2)
Effektkoeffecient
Densitet
Effekt medelvindsvepyta
Vindhastighet
Årsproduktion
Fullastimmar
Medeleffekt per två VKV
Kapacitetsfaktor
Altitud mark
Altitud vindkraftverk
Energi per svepyta

Värde

Källa

24/32

WindPro

1.255

WindPro

7.2/9.3

WindPro

7.0/7.4

WindPro

11.2/19.5

WindPro

2417/3250

WindPro

1268/2224

WindPro

28/37

WindPro

125/125

WindPro

218/241

WindPro

1214/1977

WindPro

2

Wår/m

m
m
kWh/m2
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