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Sammanfattning 

I takt med en utbyggnad av vindkraften i Sverige ökar också risken för minskad 

elkvalité. Vindkraften ger upphov till ett flertal störningar som riskerar minska 

elkvalitén på det svenska kraftnätet. En av dessa störningar är så kallad reaktiv effekt, 

reaktiv effekt kan beskrivas som skummet i ett ölglas, de upptar onödig plats och 

sänker nyttjandegraden. Detta är ett problem som bör beaktas vid en utbyggnad av 

vindkraften i Sverige. 

 

I detta arbete har begreppet reaktiv effekt samt dess uppkomst och påverkan på nätet 

behandlats. Vidare har metoder för reaktiv effektkompensering utretts och används 

för att ta fram modeller för reaktiv effektkompensering i vindkraftparker. Arbetets 

syfte var att utvärdera olika metoder för reaktiv effektkompensering samt undersöka 

hur dessa påverkas av anläggningen storlek, topografi och placering i regionnätet. En 

utredning om vilka lösningar som idag finns tillgängliga på marknaden har legat till 

grund för utarbetandet av en strategi för kompensering av den reaktiva effekten i 

OX2:s Vindkraftparker.  

 

Resultatet visar att man kan kompensera bort reaktiv effekt på ett antal olika sätt. 

Valet av kompenseringsmetod beror framför allt på vilka krav nätägaren har på 

kompenseringens snabbhet och hur stora spänningsvariationer som denne tillåter i 

anslutningspunkten. I vindkraftssammanhang måste kompenseringen vara snabb för 

att hinna kompensera för vindraftens snabbare förlopp. Den snabbaste metoden är 

ABB:s SVC Light® som klarar reglering på under 5 ms, men innebär en större 

investeringskostnad 20 Mkr. Kan man nöja sig med FACTS lösning av typen SVC så 

blir kostnaden halverad till ca 10 Mkr.  

 

Givetvis skiljer sig SVC, SVC Light® och Siemens direktdriva turbiner sig en hel del åt 

både tekniskt och prismässigt, men samtliga lösningar bedöms likvärdiga i avseende 

av underhållskostnader och driftsäkerhet. Snabbare kompensering medför ett högre 

pris och lämpar sig därför för större parker eller i känsligare delar av regionnätet. För 

parker i storlek med Maevaara II är Siemens lösning med direktdrivna turbiner eller 

ABB:s SVC lösning den mest lämpade om man ser till investeringskostnader och 

parkstorlek.   
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Abstract 

As we in Sweden expends our use of wind power and the wind farms grows bigger, 

the risk of reduced power quality on the electric grid is bigger now than ever. Wind 

turbines produce a variety of distortions on to the electric grid that threatens to 

reduce the power quality of the Swedish power grid. One of these distortions is so-

called reactive power, reactive power can be described as the foam in a beer glass, the 

foam is also beer but occupies unnecessary space that could be just for beer. The beer 

in this case is the active effect and the foam is the unnecessary reactive effect which 

lowers utilization rate. This is an issue to taken into account in the development of 

Swedish wind power projects. 

 

In this work, the concept of reactive power as well as its emergence and impact on the 

network will be treated. Furthermore, methods for reactive power compensation 

investigated and used to develop models for reactive power compensation of wind 

farms. The aim of the project was to evaluate different methods for reactive power 

compensation , as well as explore how these are affected by the wind farms size, 

topography and location of the regional network . This together with An investigation 

of the solutions currently available on the market has been the basis for developing a 

strategy for the compensation of the reactive power in the OX2 's wind farms. 

 

The results show that one can compensate for the produced reactive effect in a 

number of ways, some better than others. The choice of the compensation method 

depends primarily on the grid codes in the region. In the wind power context, the 

compensation to be able to compensate for voltage drops that occur in fast wind 

changes. The quickest method is ABB's SVC Light® capable control in under 5 ms , 

but means a greater investment cost 20 million sek. Can we settle the FACTS solution 

of type SVC , the cost is halved to about 10 million sek. 

 

For parks in size with Maevaara II, the Siemens solution with direct drive turbines or 

ABB's SVC solution the most suitable in terms of investment costs and park size. Both 

ABB and Siemens recommend that further investigation is to be done to optimize a 

solution to the specific case. The investment cost presented in this report is a rough 

estimation, the different alternatives lies between 10-20 million sek. This is to be 

used as a guide value to evaluate the different methods.  
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“Dreams do come true, if only we wish hard enough. You can have anything in 

life if you will sacrifice everything else for it.”- Peter Pan 
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1. Inledning 

Som ett steg för att nå målen kring förnyelsebar energi spelar vindkraften en allt 

större roll och då även på de tekniska problem som uppstår kring vindkraft. I detta 

avsnitt ges en bakgrund, problembeskrivning och syfte till projektet. Utifrån dessa 

har en frågesättning identifierats.  

1.1 Bakgrund  

I linje med svensk energi och miljöpolitik antogs 2007 ett nationellt planeringsmål 

för utbyggnad av vindkraft fram till året 2020. Planeringsmålet är tänkt att i 

samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en årlig produktion av el från 

vindkraft motsvarande 30 TWh till år 2020. Syftet med planeringsmålet är alltså att 

skapa incitament till åtgärder så att lokalisering och anslutning till elnätet inte ska 

utgöra något hinder för en snabb expansion [6]. För att det antagna planeringsmålet 

ska gå att uppfylla krävas alltså förutom lämplig lokalisering av vindkraft ett elnät 

som kan hantera en ökad vindkraftsproduktion. 

 

I takt med en utbyggnad av vindkraften i Sverige ökar också risken för minskad 

elkvalité. Vindkraften ger upphov till ett flertal störningar som riskerar minska 

elkvalitén på det svenska kraftnätet. Den vanligaste generatortypen i 

vindkraftsammanhang är asynkrongenereratorn. Vid tomgång generarar den reaktiv 

effekt motsvarande ca en tredjedel av sin märkeffekt. Detta är ett problem då reaktiv 

effekt på elnätet är som skummet i ett ölglas, de upptar onödig plats och sänker 

nyttjandegraden.  

 

När man pratar om reaktiv effekt gäller det i första hand vindkraftverk med fast 

varvtal, dessa utgör ett problem då de vid tomgång producerar stora mängder reaktiv 

effekt. Problemet blir speciellt påtagligt då denna typ av verk kopplas samman i stora 

grupper. Genom att styra den reaktiva effekten som vindkraftparkerna producerar 

skulle detta leda till minskat behov av nätförstärkningar och lägre förluster i det 

överliggande nätet.  

 

Kraftleverantörer tillåter dessutom som regel ett maximalt uttag av reaktiv effekt i 

procent av den maximala uttagna aktiva effekten. Vid överuttag av reaktiv effekt 

debiteras en straffavgift[5]. För vindkraftgrupper gäller även enligt Affärsverket 
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svenska kraftnäts författningssamling följande ”Vindkraftgrupper skall utformas så 

att det reaktiva utbytet kan regleras till noll.”[7].  

1.2 Syfte 

Syftet med Projektet är att i sammarbete med Norconsult utvärdera modeller som 

idag finns på marknaden för reaktiv effektkompensering i vindkraftparker. Utifrån 

resultat i denna rapport underlätta utarbetandet av en strategi för kompensering av 

den reaktiva effekten åt Norconsults kund OX2.  

1.3 Problem beskrivning 

OX2 är en av nordens största vindkraftsägare och företaget bygger i dagsläget många 

nya vindkraftparker framförallt i Sverige, Norge och Finland. För att kompensera för 

den reaktiva effekten som bildas i vindkraftparkerna placerar man på OX2 oftast en 

stor reaktor centralt i vindkraftparkens interna nät. Det har inte undersökts om detta 

är det bästa alternativt tekniskt och ekonomiskt. Man vill därför på OX2 ta fram en 

strategi för kompensering av reaktiv effekt. Hänsyn ska tas till investeringskostnader, 

underhållskostnader, driftsäkerhet och produktionsförluster. Strategin måste 

eventuellt kompletteras med faktorer som parkens storlek, topografi och placering i 

regionnätet.  

1.4 Avgränsningar 

En tydlig avgränsning som gjorts i projektet är att lösningar och strategier som 

behandlas anpassats för vindkraftparker ägda av OX2. Denna avgränsning kändes 

naturlig då projektet görs via konsultbolaget Norconsult mot kunden OX2.  

Avgränsning har haft viss påverkan på resultatet eftersom förutsättningarna för olika 

strategier för kompensering av reaktiv effekt varierar med geografin, topografi, typ av 

vindkraftverk i parken, parkens storlek och placering i regionnätet. Detta anses dock 

inte vara avgörande för projektet då denna studie som tidigare nämnts riktar sig till 

vindkraftparker ägda av OX2. 
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1.5 Frågeställning 

 

Följande frågeställning är att betrakta som central i projektet och är den som i 

huvudsak kommer att behandlas i denna rapport.  

 Hur skiljer sig olika lösningar för reaktiv effektkompensering med hänsyn till 

investeringskostnader, underhållskostnader, driftsäkerhet och 

produktionsförluster? 

 Hur påverkar parkens storlek, topografi och placering i regionnätet strategier 

för reaktiv effektkompensering? 

 

En sekundär frågeställning bestående av följande punkter kommer också att besvaras 

i denna rapport. 

 Vad är reaktiv effekt och hur uppstår den? 

 Vad är elkvalité och hur påverkas den av reaktiv effekt?  

 Vilka modeller finns för reaktiv effektkompensering?  

 Vilka lösningar finns i dag på marknaden? 

 

Fokus ligger på att med hjälp av resultatet från ovanstående frågeställning utarbeta 

en strategi för kompensering av den reaktive effekt som bildas i OX2:s 

vindkraftsparker. 

1.6 Metod 
Projektet genomfördes genom att författaren gjorde inledande litteraturstudier över 

reaktiv effektkompensering med fokus på kompensationsmetoder. Vidare studier i 

reaktiv effekts uppkomst och dess påverkan på elkvalité gjordes för att se vilka 

modeller för reaktiv effekt kompensering som ur ett ekonomiskt och 

underhållsperspektiv skulle vara lämpligast för OX2:s vindkraftparker.  

 

I ett andra skede av projektet analyserades nätsituationen och anslutningspunkterna 

i aktuell vindkraftpark för att sedan kunna genomföra en sammanställning av vad 

entreprenörer på marknaden erbjuder för lösningar och hur dessa skiljer sig med 

hänsyn till investeringskostnader, underhållskostnader, driftsäkerhet och 

produktionsförluster.  
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2. Vindkraft 

Vindkraft utvinner rörelseenergi ur vinden, de flesta vindkraftverk har ett 

arbetsområde mellan 4 och 25m/s vindhastighet. För vindhastigheter över 25 m/s 

blir påfrestningarna på verket för stora och verket bromsas och stoppas för att inte 

skadas. Vinden effekt är proportionerlig mot dess hastighet i kubik, sambandet som 

existerar mellan vindhastighet och effekt är följande.  

 

𝑃 =
1

2
𝐴𝜌𝑣3. [W] (1) 

 

Där P står för uttagen effekt, A för rotorns sveparea, ρ står för luftdensiteten och v för 

vindhastigheten. I och med att vindeffekten är proportionerlig mot vindhastigheten 

innebär en fördubbling av vindhastigheten att effekten blir åtta gånger större.  

 

Vindens energiinnehåll på en speciell höjd på en speciell plats brukar anges i mått av 

kWh per kvadratmeter och år, dvs. den energin som vinden som passerar genom ett 

vertikalt tvärsnitt med en area på en kvadratmeter innehåller under ett år. Vindens 

energiinnehåll kan enkelt beräknas genom att man multiplicerar effekten per kvadrat 

meter med antalet timmar på ett år och får då ett vist antal kWh/m2. Problemet med 

bestämning av vindens energiinnehåll är att vinden är långt ifrån konstant, dess 

hastighet och riktning varierar fler gånger per dygn och gör det därför svårt att 

beräkna dess energiinnehåll på en specifik plats. 

 

Vinden varierar under ett dygn och under ett år, man måste därför först beräkna 

vindens medeleffekt på den aktuella platsen för att kunna beräkna dess 

energiinnehåll. Detta görs genom att man mäter vinden hastighet under ett helt år 

och beräknar ett medelvärde, medelvind över hela året. Men enbart medelvinden 

räcker inte för att bestämma vindens energiinnehåll, om de blåser enbart ena halvan 

av året och resterande tid är vindstilla blir detta missvisande. Man måste därför också 

ta hänsyn till vindens frekvens, dvs. varaktigheten av varje hastighet, vindens 

energiinnehåll på två olika platser med samma medelvind kan alltså vara olika.  
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2.1 Konstruktion 

De flesta vindkraft verk är uppbyggda av likadana beståndsdelar, Fundament, torn, 

maskinhus och rotor. På tornets översida sitter maskinhuset och rotorn. Rotorn har 

vanligtvis två eller tre blad som är gjorda i kompositmaterial. Den absolut vanligast 

typen av vindkraft verk och den modell som folk oftast associerar med vindkraft är 

den trebladiga snabblöparen.  

 

Bladen sitter infästa i navet varifrån en axel överför rotationsrörelsen in i 

maskinhuset till växellådan. Den mest utmärkande skillnaden mellan olika vindkraft 

verk är riktningen på axeln, dvs. om verket har horisontell axel eller vertikal axel. 

Här växlas rotorn låga varvtal upp till ett som är anpassat till generatorn, oftast en 

asynkrongenerator.  

 

Förutom generator och växellåda innehåller maskinhuset bromssystem och 

girsystem. Bromssystemet består oftast av två bromsar, en luftbroms och en 

skivbroms. Girsystemet finns för att verket skall vrida in sig mot vindriktningen. 

Girsystemet får information om vindriktning från en vindriktningsgivare som sitter 

på maskinhusets tak. På taket finns även vindhastighetsgivare, åskledare och 

flygvarningsljus 

 

Vindturbiner kan antingen vara en fastvarvtals turbin eller variabelvarvtalsturbin. I 

detta avsnitt ges en kort introduktion till olika elsystem i vindkraftverk. I detta 

Avsnitt kommer fokus att ligga på fastvarvtalsturbinen eftersom den har störst 

inverkan på effektvariation på elnätet[8][9].  

2.1.1 Fastvarvtalsturbin 

I en fastvarvtals turbiner är en asynkrongenerator kopplad direkt till elnätet enligt 

figur 1. Eftersom varvtalet är kopplat till frekvensen på elnätet är det inte reglerbart. 

Vilket medför att det inte är möjligt att lagra snabba vindvariationer genom att 

variera rotorvarvtalet.  
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Figur 1: fastvarvtalsturbin med asynkrongenerator (Förkortat AG) 

Om fastvarvtalsturbinen utsätts för snabba vindvariationer resulterar detta i 

effektvariationer på nätet, vilket medför en sänkt elkvalité.  Rotorns varvtal bestäms 

av växellådan och poltalet i generatorn. Det är vanligt att fastvarvtals turbiner är 

utrustade med dubbla uppsättningar generatorer med olika märkeffekt och poltal, 

dvs. två fasta varvtal. Detta gör att man kan få en högre aerodynamisk verkningsgrad 

genom ett lägre varvtal vid låga vindar och högre varvtal vid höga vindar. Genom att 

designa fastvartals turbiner med dubbla generatorer får man ett löptal som ligger 

närmare det optimala. Man utrustar nu större fastvarvtals turbiner med aktiv 

stallreglering för att behålla märkeffekt i hela högvindsområdet.  

 

Man kan ”mjuka” upp systemet genom att ansluta variabla rotorresistanser till 

asynkrongeneratorn, detta system kallas ett semivariabelt varvtalsystem. Variabla 

generatorresistanser gör att man kan påverka varvtalet, genom att kombinera detta 

med pitchreglering kan man minska effektfluktuationer skapade av vinden. 

Nackdelen med ett semivariabelt varvtalssystem är att energi förbrukas i de yttre 

rotorresistanserna och man kan inte reglera den reaktiva effekten.[8][13][25][26] 

 
2.1.2 Variabelvarvtalsturbin  

Vindkraftverk med variabelt varvtal har en kraftelektronisk omriktare som reglerar 

varvtalet på generatorn och därmed turbinen. Omriktaren gör det möjligt att reglera 

momentet på generatorn mycket snabbt. I princip är alla vindkraftverk med variabelt 

varvtal utrustade med pitchreglering för att bättre kunna utnyttja vindenergin vid 

varierande vindhastigheter. 
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Figur 2: variabel varvtalsturbin med asynkron eller synkrongenerator och fulleffektomriktare 

I en variabelvarvtalsturbin är växellådan konstruerad så att rotorturbinens maximala 

varvtal är samma som generatorns varvtal. Körs en variabel varvtalsturbin med en 

synkrongenerator kan växellådan helt uteslutas eftersom synkrongeneratorn till 

skillnad från asynkrongeneratorn kan konstrueras med 80-90 % verkningsgrad 

genom ett högt poltal[2]. 

 

Ett vanligt system för vindkraftverk med variabelvarvtal är med dubbelmatad 

asynkrongenerator DFIG1, där rotorkretsen är matad från en omriktare och statorn är 

kopplad direkt till elnätet.  Genom att använda ett system med DFIG behöver den 

elektroniska kraftomriktaren enbart hantera en mindre del av effekten, vanligen 

20−30 % av turbinens märkeffekt. Detta innebär att förlusterna i omriktaren kan 

reduceras jämfört med ett system där omriktaren hanterar hela 

effekten[8][13][25][26]. 

2.1.3 Fulleffektomriktarturbin 

En fulleffektomriktarturbin hanterar till skillnad mot DFIG systemet hela den 

producerade effekten och har en generator som är ”isolerad” från elnätet. System 

med fulleffektsomriktare kan se ut på lite olika sätt beroende på bland annat av typ av 

generator. Figur 3 visar ett exempel på ett fulleffektsomriktarsystem. Detta system 

består av en generator en växellåda och maskinomriktare som reglerar generatorn, 

ett likspänningsmellanled, en nätomriktare som reglerar mellanledsspänningen och 

ett nät filter. I detta fall är både maskin- och nätomriktaren uppbyggd med IGBT 

moduler.  

 

                                                             
1 DFIG (eng- för Doubly-fed Induction Generator) 
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Figur 3: exempel på vindkraftverk med fulleffektomriktare 

Under normal drift är det ingen större skillnad mellan ett DFIG-system och ett 

fulleffektomriktarsystem. Däremot är det lättare att hantera störningar som 

leder till spänningsdippar med fulleffektomriktarsystemet än med DFIG-systemet. 

En anledning till detta är att generatorn i fulleffektomriktarsystemet är ”isolerad” 

från elnätet medan generatorn i DFIG-systemet är direkt kopplad till elnätet. Detta 

innebär att överströmmar i DFGI-systemet generator kan uppstå till följd av fel på 

elnätet. 

 

Dessa överströmmar måste hanteras, vilket innebär komplikationer i DFIG-systemets 

design. Då generatorn i fulleffektomriktarsystemet inte är kopplad direkt till elnätet 

kan dessa problem lätt undvikas. Vid kortslutning på nätsidan av vindkraftverket 

begränsas felströmsbidraget från vindkraftverket av omriktaren. Omriktaren brukar 

dimensioneras för en något större effekt än generatorn. För överslagsberäkningar kan 

man anta att fulleffektomriktarsystemet ger ett stötströmsbidrag på c:a 1,4 gånger 

märkström och ett termiskt bidrag som beror på generatortypen.  

 

En asynkronmaskin ger inget termiskt bidrag medan en synkronmaskin kan antas ge 

ett termiskt felströmsbidrag om c:a 1,4 gånger märkströmmen. För 

synkronmaskinalternativet blir det således omriktaren som 

begränsar även det termiska felströmsbidraget[8][9][11].  
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2.1.4 Effektbegränsning 

 

Vid höga vindhastigheter är det nödvändigt att begränsa inkommande effekt, dvs. 

den aerodynamiska effekten från vinden. Detta kan göras på två sätt, genom Stall-, 

pitch- eller genom aktiv stallreglering. Stallreglering innebär att rotorbladen är 

konstruerade så att de överstegrar och begränsar den inkommande effekten från 

vinden. Vid stallreglering minskar effektvariationerna vid högre vindhastigheter, 

Stallreglering passar därför till vindkraftverk med fast varvtal.  

 

Pitchreglering innebär att hela turbinbladet vrids för att minska vingens lyftkraft och 

därmed den aerodynamiska effekten. Pitchreglering är vanlig bland vindkraft verk 

med variabelt varvtal, genom att vid låga vindhastigheter ändra pitchvinkeln så att 

energifånget maximeras. Vid höga vindshastigheter görs det motsatta, pitchvinkeln 

regleras så att den aerodynamiska effekten motsvara märkeffekten dvs. minskar 

vindens anfallsvinkel.  

 

Pitchreglering används med fördel för vindkraftverk med variabelt varvatal, 

anledningen till detta är effektvariationer som till skillnad från vindkraftverk med 

stallreglering inte minskar med vindhastigheten. Med pitchregelring kan 

effektvariationer på så vis pareras med rotorvarvtalet. Pitchreglering gör också att vid 

höga vindhastigheter kan bladen ”pitchas” så att axialkraften minskar vilket är mer 

skonsamt för torn och fundament, detta gör att konstruktionen kan göras lättare. Vid 

stallreglering ökar axialkraften vilket gör att torn och fundament måste 

dimensioneras därefter[8][11].  

2.2 Vindkraftens egenskaper 

Vindkraften utvinner energi ur vinden men vinden är långt ifrån konstant, 

förändringar i vindhastighet påverkar vindkraftens energiproduktion och kan ge 

upphov till förlopp som påverkar energikvalitén. I detta avsnitt behandlas de tre 

grundläggande egenskaperna hos vindkraften.  

 

Stationära förlopp: Med stationära förlopp menar man förlopp från minuter ner 

till några sekunder. Ur en stationär synpunkt är den speciella egenskapen hos ett 

vindkraftverk med konstant varvtal och asynkrongenerator den reaktiva 

effektförbrukningen. Idag är det endast den reaktiva effektförbrukningen i tomgång 
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som kompenseras bort av kondensatorbatteriet, detta på grund av risken för 

självmagnetisering. När den aktiva lasten ökar, ökar generatorns konsumtion av 

reaktiv effekt, vilken då tas från nätet 

 

Dynamiska förlopp: Med Dynamiska förlopp avser man förlopp på några 

sekunder ner till några få millisekunder. Vindkraftverk med pitchreglering och 

konstant varvtal kan ge upphov till effektpulsationer som härstammar från 

vindgradienten. Pulsationerna beror på att vindhastigheten ökar med höjden, man 

pratar om den ostörda vinden. Detta medför att rotorblanden utsätts för olika 

vindstyrka beroende på vart i rotationscykeln de befinner sig.  

 

Det uppstår förändring i vindhastighet framför själva tornet, detta kallas tornskugga 

och gör att vindhastigheten är lägre då tornet bromsar upp vinden. Pulsationer till 

följd av turbulens uppstår då pitchregleringen inte är snabb nog och då inte hinner 

anpassa till rådande vindhastighet. 

 
Transienta förlopp: Transienta förlopp är förlopp från millisekunder till 

mikrosekunder. När ett bladvinkel reglerat verk skall starta varvas turbinen först upp 

till varvtalet som motsvarar generatorns synkrona varvtal. Efter detta kopplas 

mjukstartaren in, detta för att undvika ett allt för häftigt starförlopp. Efter att 

mjukstartaren kopplats ur styrs bladvinkeln så att effekten ökar. Till sist kopplar man 

även in kondensatorbatteriet. Inkoppling av kondensatorbatteriet sker stegvis för att 

begränsa de stora transienta strömmar som uppkommer vi inkoppling. Transienta 

strömmar och spänningsvariationer beskriv mer ingående i avsnittet elkraft.[13][21]. 

 

3. Elkraft 

I följande avsnitt redogörs för de teoretiska samband för elkraft som använts i detta 

projekt. Avsnittet innehåller bland annat beskrivning av reaktiv effekt samt de olika 

effektsambanden som gäller för växelström. Vidare behandlas effektförluster, 

asynkronmaskinen samt Faskompensering.  
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3.1 Effekt 

 

När man pratar effekt i växelströmssammanhang är de framförallt aktiv, reaktiv och 

skenbar effekt. Den aktiva effekten P (watt) är den effekt som användas till nyttigt 

arbete, det är alltså den effekt man vill producera för att leverera ut på elnätet. 

Reaktiv effekt Q (Volt-Amper reaktiv, VAr)är den del av den skenbara effekten som 

inte ger upphov till nyttigt arbete. I äldre litteratur benämns ofta reaktiv effekt som 

”onyttig kraft” eftersom den bidrar till att sänka nyttjandegraden och öka förlusterna 

på nätet.  

 

Reaktiv effekt kan också orsaka en överbelastning på anläggningens delar, vilket kan 

göra det nödvändigt att förstärka dessa för att klara den ökade lasten [5]. Den 

reaktiva effekten är trots detta inte utan användningsområden. Reaktiv effekt är 

nödvändig för att bygga upp magnetfält i elektriska komponenter.  Exempel på 

apparater som kräver magnetfält är bland annat lysrörsarmatur och 

asynkronmaskiner vilken är den i särklass vanligaste typen av elmaskin idag.  

 

Man brukar prata om produktion och konsumtion av reaktiv effekt dvs. att laster av 

induktiv karaktär konsumerar reaktiv effekt och laster av kapacitiv karaktär 

producerar reaktiv effekt. En mer stringent förklaring är att reaktiv effekt är 

resultatet av en fasförskjutning mellan strömmen och spänningen.  

 

Beroende på om kretsen belastas med en induktiv eller kapacitiv last erhålls en 

positiv eller negativ fasförskjutning. Komponenter av induktiv karaktär skapar en 

negativ fasförskjutning och komponenter av kapacitiv karaktär skapar positiv 

fasförskjutning i förhållande till spänningen[1][2].  Någon produktion eller 

konsumtion av reaktiv effekt sker alltså inte utan enbart en förskjutning av fasen 

mellan ström och spänning. 

 

Reaktiv effekt är alltså positiv för kretsar av induktiv karaktär det vill säga fasvinkeln 

φ>0, och negativ för en krets av kapacitiv karaktär φ<0. Oavsett vilken karaktär den 

reaktiva effekten uppvisar är den aktiva effekten som en krets förbrukar alltid positiv. 

Negativt tecken på effekten indikerar att effekt matas tillbaka till elnätet. Den 

reaktiva effekten pendlar alltså mellan nätet och reaktiva komponenter[1].   
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Skenbar effekt S (Volt-Amper, VA) är produkten av strömmens och spänningens 

effektivvärden och är den effekt som anges som förbrukning för produkter som 

kopplas till elnätet. Själva benämningen skenbar effekt grundar sig i att vid stationärt 

förhållande beräknas den förekommande effekten rent resistiv som P. Den skenbara 

effekten vänds framför allt för att beräkna Effektfaktorn λ [1][2].  

3.1.1 Effektsamband 

De tre effekttyper som diskuterats ovan följer vissa samband så kallade effekt 

samband, aktiv, reaktiv kan utryckas som funktioner av spänning och ström samt 

fasvinkeln. Effekten P är den effekt som uträttar ett arbete, alltså den aktiva effekten. 

Den aktiva effekten som utvecklas i en krets med en fasvinkel φ mellan ström och 

spänning fås för en ren sinusform. 

 

𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝜑. [W] (2) 

 

Den reaktiva effekten Q är en införd hjälpstorhet, Q är ett mått på den energi som 

omsätts i det elektriska fältet och definieras enligt följande samband. 

 

𝑄 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑆𝑖𝑛𝜑. [VAr] (3) 

 

För växelspänningsberäkningar är de oftast bekvämt att se Q som en reaktiv effekt 

som utvecklas i en reaktans X. Den reaktiva effekten kan alltså sägas vara ett mått på 

hur mycket strömmen fasförskjuts i förhållande till spänningen.  

 

Sambanden mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt kan åskådliggöras med hjälp av 

en effekttriangel figur 4. 
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Figur 4: effekttriangel för krets av kapacitiv karaktär 

Skenbar effekt S är den effekt som anges som förbrukning för produkter som kopplas 

till elnätet. Genom ovanstående effekt samband kan den skenbara effektens belopp 

beräknas med hjälp av effekt triangeln enligt ekvation 4 [1][2]. 

 

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2. [VA] (4) 

3.2 Effektförluster 
 

När man du diskuterar effektförsluter kommer precis som i avsnittet 3.1 Effekt här 

behandlas flera typer av effektförluster, aktiva och reaktiva effektförluster.  I 

apparater med resistansen R genereras aktiv effektutveckling R·I2 som värmer upp 

apparaten. För trefasiga apparater med ledningsresistans R/per fas gäller sambandet 

i ekvation (5). 

 

𝑃𝑓 = 3 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼
2. [W] (5) 

 

Genom att använda oss av ekvation (5) och effektsambandet i ekvation (4) från 

tidigare avsnitt kan effektförlusten med hjälp av ekvation (6) nedan utryckas enligt 

följande. 

 

𝐼 =
𝑆

√3 ∙ 𝑈
. 

[A] (6) 
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𝑃𝑓 = 3 ∙ 𝑅 ∙ (
𝑆

√3 ∙ 𝑈
)
2

. 
[W] (7) 

 

Från effektsambanden och ekvation (6) kan nu den aktiva effektförlusten skrivas 

enligt följande samband. 

 

𝑃𝑓 = 𝑅 ∙ (
𝑃

𝑈
)
2

+  𝑅 ∙ (
𝑄

𝑈
)
2

. 
[W] (8) 

 

Aktiveffektförlust innebär att ledningar och apparater får en verkningsgrad under 

100 % alltså måste den tillförda effekten vara större än den avgivna. De aktiva 

effektförlusterna ger upphov till uppvärmning. Framför allt pratar man om aktiv 

effektförlust i transformatorer, motorer och elkopplare.  

3.2.1 Reaktiv effekt i ledningar 

Om en ledning eller apparat har en reaktans X (ohm/fas) så kan den reaktiva 

effektförlusten beräknas ur. 

 

𝑄𝑓 = 3 ∙ 𝑋 ∙ 𝐼
2. [VAr] (9) 

 

På samma sätt som i ekvationerna ovan kan den reaktiva effektförlusten utryckas 

som en funktion av aktiv och reaktiv effekt.  

 

𝑄𝑓 = 𝑋 ∙ (
𝑆

𝑈
)
2

. 
[W] (10) 

 

Vilket då ger oss följande samband.     

 

𝑄𝑓 = 𝑋 ∙ (
𝑃

𝑈
)
2

+  𝑋 ∙ (
𝑄

𝑈
)
2

. 
[VAr] (11) 

 

Det bör påpekas att reaktiv effekt och reaktiv effektförlust som nämnts tidigare inte 

är någon effekt i fysikalisk bemärkelse utan enbart en hjälpstorhet för att underlätta 

vid beräkningar och kan jämföras med den s.k. kortslutningseffekten .[5][13].  
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3.2.2 Energiförluster 

Den aktiva energiförlusten Pf ger även upphov till energiförluster Wf, som beror av 

tiden och aktiv effekt. Den aktiva effektförlusten är beroende av den uttagna effekten 

samt belastningen på aktiv och reaktiv effekt. Genom att beräkna varaktighet på 

uttagen effekt kan man beräkna utnyttjningstiden τ som definieras i ekvation (13). 

 

𝜏 =
𝑊

𝑃𝑀𝐴𝑋
. 

[h] (12) 

 

W är energiuttaget och PMAX de maximala effektuttaget under den avsedda 

tidsperioden.  

 

Energiförlusten kan beräknas genom ekvation (12) där T är drifttiden utryckt i 

timmar. 

 

𝑊𝑓 = ∫𝑃𝑓

𝑇

0

𝑑𝑡. 

 

[Wh] 

 

(13) 

 

 
Genom att använda ekvation (8) kan energiförlusten i ekvation (12) skrivas om som.  

 

𝑊𝑓 = 𝑃𝑓𝑀𝐴𝑋 ∙ ∫ (
𝑆

𝑆𝑀𝐴𝑋
)
2

𝑇

0

𝑑𝑡. 

 

[Wh] 

 

(14) 

 

Där S är det tidsvariabla värdet på den skenbara effekten med ett max-värde i SMAX. 

PfMAX fås genom insättning av SMAX i ekvation (7) med hjälp av effektsambanden i 

ekvation (4) vilket ger följande ekvation.  

 

𝑊𝑓 = 𝑃𝑓𝑀𝐴𝑋 ∙  𝜏𝑓 . [Wh] (15) 

 

Här står τf för förlusternas utnyttjande tid och P för förlusternas utnyttjande tid och 

PfMAX för max aktiv effektförlust. 



Examensarbete  Per Storgärd 

 

16 
 

3.2.3 Dimensionering 

 

Vid dimensionering av utrustning för reaktiv effektkompensering är det tillräckligt att 

beräkna erforderlig effekt i kVar eller MVar samt ange aktuell spänning. Det är sedan 

upp till tillverkaren att beräkna den kapacitans som krävs för att uppnå detta. Vid 

direkt kompensering beräknas erforderlig effekt och kapacitans. Den effekt som krävs 

för att kompensera till önskad nivå Qc och beräknas med hjälp av ekvation (16) som 

fås ur figur 5. 

 

Figur 5: effekttriangel över uttagen aktiv effekt P2 och uttagen reaktiv effekt Q2 utan faskompensering 

Från effekttriangeln i figur 5 får man ekvationerna (16) och (17) från 

effektsambanden i tidigare kapitel. 

 

𝑄2 = 𝑃2 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜑2. [Var] (16) 

 

𝑄2´ = 𝑃2 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜑2´. [Var] (17) 

 

Genom att subtrahera ekvation (17) från ekvation (16) får man värdet på erforderlig 

reaktiv effekt Qc som krävs för att faskompensera till önskad effektfaktor. 

 

𝑄𝐶 = (𝑡𝑎𝑛𝜑2 − 𝑡𝑎𝑛𝜑2´). [Var] (18) 

 
Den reaktiva effekten Qc kan också skrivas som en kvot av spänningen i kvadrat 

genom reaktansen enligt ekvation (19). 
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𝑄𝐶 =
𝑈2

𝑋𝐶
= 𝜔 ∙ 𝐶 ∙ 𝑈2. 

[Var] (19) 

 
Där U är spänningen över kondensatorkopplingen C och Qc är effekten i C, detta bör 

has i åtanke vid trefas beräkningar samt Y- och D- kopplade kretsar[2][5].  

 

3.3 Asynkronmaskinen 
Asynkronmaskinen är en roterande växelströmsmaskin som arbetar efter 

induktionsprincipen, detta innebär att asynkronmaskinen är precis som 

transformatorn enbart är användbar för växelström. Asynkronmaskinen är 

växelströmsmagnetiserad och måste få sin magnetisering från reaktiv effekt på nätet.  

Maskinen kallas asynkronmaskin eftersom rotorn vid belastning går med ett 

asynkront varvtal jämfört med flödets rotation som går med synkront varvtal[2].  

 

Asynkronmaskinens största användningsområde är som motor, men kan även köras 

som generator. Vid generator drift är maximimomentet något högre än vid motordrift 

och eftersläpningen blir vid generatordrift negativ. Reaktiv effekt måste tillföras för 

att asynkrongeneratorn ska magnetiseras, den speciella egenskapen hos 

asynkrongeneratorn är att dess reaktiva effektförbrukning. En asynkrongenerator har 

vid tomgång en reaktiv effektförbrukning motsvarande cirka en tredjedel av dess 

märkeffekt[2][13]. 

 

Asynkronmotorns största fördel är dess enkla och robusta konstruktion. Den har 

goda driftegenskaper vilket gör den till den vanligaste generatortypen i vindkraftverk. 

Asynkrongeneratorer kräver lite underhåll och har goda överbelastningsförmågor, 

detta gör den till en billig och driftsäker generatortyp[2].  

3.4 Faskompensering 
Att minska uttaget av reaktiv effekt kallas faskompensering, vid faskompensering 

skapas en kapacitiv strömkomposant Ikap längs strömens imaginäraxel Im. Ikap ligger i 

motfas med ledningsströmens induktiva komposant Iind som ligger 90° efter den 

aktiva komposanten(se figur 6). Detta innebär att om man faskompenserar till 

cosφ=1 kommer den kapacitiva och induktiva komposanten ta ut varandra och kvar 

blir då enbart den aktiva komposanten i x-led [1][2]. 
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Figur 6: visadiagram med strömmen I uppdelade i aktiva och induktiva komposanter samt den av 

kompenseringen skapade strömkomposanten Ikap 

Huvudregeln vid faskompensering är att generera reaktiv effekt så nära 

förbrukningspunkten som möjligt, detta för att höja effekt faktorn.  

 
Det finns ett flertal olika placeringsmöjligheter för faskompensering, dessa beror av 

produktionsanläggnings storlek och placering i förhållande till 

anslutningspunkter[13].  

 Centralkompensering på likspänning sidan: Denna metod används 

oftast av eldistributörerer och kopplas med brytare ett fåtal gånger per dag. 

Faskompenseringsutrustningen installeras i mottagnings -eller 

fördelningsstationer. 

 Centralkompensering: En vanlig lösning som är Speciellt fördelaktig då 

reaktiv effektproduktion varierar över en tidsperiod. 

 Gruppkompensering: en lämplig metod i de fall då flera maskiner med 

samma karakteristik har samma utmatningspunkt till nätet.  

 Direktkompensering: Generatorn kompenseras direkt dvs. utrustningen 

ansluts till motorplinten. Lösningen lämpar sig för mindre enstaka maskiner, 

för väldigt låg motoreffekt finns risk för att de blir ekonomiskt olönsamma. 
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3.5 Per-enhet systemet 
per-enhet är en metod för att uttrycka storheter i ett elektriskt system  t.ex. spänning, 

ström , och impedans som andel av fördefinierade baskvantiteterna . Per definition är 

den per - enhetsvärdet för en kvantitet förhållandet av den ursprungliga kvantiteten 

till sitt basvärde. Detta resulterar i ett dimensionslöst värde som " per - enhet " eller " 

p.u. " . Per-enhet systemet är ursprungligen utvecklat för att förenkla arbetskrävande 

beräkningar för hand, även om mycket av dagens beräkningar görs med hjälp av 

datorer kan per-enhet systemet fortfarande erbjuda fördelar jämfört med vanliga SI -

värden i form av förenkling av beräningar[19][17]. 

 

4. Svenska elnätet 

Det svenska kraftnätet är ryggraden i den svenska eldistributionen, de förser de södra 

delarna med energi från vattenkraften i norr och knyter samman distributörer med 

kunder.  Följande avsnitt följer en förklaring för hur det svenska kraftnätet är 

uppbyggt och vilka viktiga komponenter de innefattar. 

4.1 Uppbyggnad 

Sverige är ett av Europas mest elintensiva länder, landet är långt med merparten av 

sin befolkning bofasta i den södra delen medan de främsta förutsättningarna till 

utvinning av elenergi är i landets norra delar. Det svenska kraftnätet har utformats 

med dessa grundläggande förutsättningar.  

 

Det svenska överföringsnätet är uppbyggt i nivåer, där varje nivå har en specifik 

spänning. De tre huvudnivåerna i det svenska kraftnätet är Stamnät, regionalnät och 

lokalnät vilket illustrerats i figur 7 nedan.  

 

Stamnätet omfattar 220 och 400 kV-system samt huvuddelar av förbindelserna 

mellan de nordiska grannländerna. Stämnätet fungerar huvudsakligen som ett 

transmissionsnät och överför stora effekter på långa avstånd, framför allt från 

vattenkraften i norr till förbrukningsområden i söder. Kraftproducenter och industri 

använder stamnätet för transport av el från sina egna anläggningar eller inköpt el till 

de förbrukande delarna av landet. Stamnätet förvaltas och drivs av svenska kraftnät. 

 



Examensarbete  Per Storgärd 

 

20 
 

De regionala näten har normalt en spänningsnivå på 30-130 kV och ägs och drivs av 

kraftföretag. Näten binder samman stamnätet med större mottagare av kraft som 

distributionsföretag och större förbrukar inom industrin.  

 

Det lokala nätet som normalt har en spänningsnivå om högst 20 kV ägs av 

distributionsföretag. På grund av de lägre spänningsnivåerna har lokalnäten en 

relativt begränsad överföringsförmåga, huvuddelen av landets elkonsumenter är 

anslutna till det lokala nätet via distributionsnät. Inom distributionsområden 

transformeras kraften ner till en arbetsspänning 400/230 V [4][12]. 

 

 

 

Figur 7: Typskiss över det svenska elnätet [12] 

4.1.1 Anslutning av vindkraft 

De flesta vindkraftverk ansluts till distributionsnätet på 10 kV-nivån, men i takt med 

tilltagande storlekar på vindkraftsparker och ökad märkeffekt hos generatorerna så 

kommer behovet av anslutning direkt mot regionnätet bli vanligare. Den punkt i 

elnätet där ett eller flera vindkraftverk ansluts till nätet definieras som 

anslutningspunkt.  

 

Vid anläggningar med fler än ett verk kan anslutningspunkten vara ett 10 kV 

ställverk, med ett inkommande fack per verk och ett gemensamt utgående fack mot 

elnätet. Kablarna mellan vindkraftverken och ställverket kan då ägas av 

vindkraftsägaren, medan nätbolaget äger ställverket och den utgående kabeln. 
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Den punkt i elnätet där en ledning från en vindkraftsanläggning ansluts till en nätdel 

som har andra installationer, kallas sammankopplingspunkt. Ur elkvalitetshänseende 

är denna punkt den viktigaste vad gäller beräkningar av vindkraftverkens påverkan 

på elkvaliteten, eftersom det är från och med denna punkt som andra installationer i 

nätet påverkas[9][10]. 

4.2 Egenskaper på nätet 

4.2.1 Kortslutningseffekt 

Nätets kortslutnings effekt är en av de viktigare delarna man bör ta hänsyn till vid 

dimensionering. Vid en utbyggnad av vindkraften kommer kortslutningseffekten i 

anslutningspunkterna påverka en rad faktorer, bland annat spänningen.   

 

Spänningsförändringar vid start kan skrivas enligt sambandet i ekvation (20) nedan. 

 

∆𝑈 = 𝐼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ∙
𝑆2

𝑆𝑘
. 

[V] (20) 

 

Sk är då kortslutningseffekten i anslutningspunkten och Sref är skenbar referens effekt 

för vindkraften. Den relativa spänningsändringer fås då ur sambandet. 

 

∆𝑈

𝑈
= 𝑘𝑖 ∙

𝑆𝑟𝑒𝑓

𝑆𝑘
. 

[V] (21) 

 

Där ki kan skrivas enligt ekvation (22)[5][13].  

  

𝑘𝑖 = 
𝐼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡
𝐼𝑛
. 

 (22) 

4.2.2 X/R-förhållandet 

För fastvarvtalsturbiner dvs. asynkrongeneratorer kopplad direkt till elnätet, bestäms 

den reaktiva effekten Q direkt av den aktiva effekten P. För fallet med 

fastvarvtalsturbin kommer spänningsvariationerna för uppställningsplatsen 

huvudsakligen bero på utformningen av det aktuella elnätet, detta kallas X/R-

förhållandet[8].   
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X/R-förhållandet är förhållandet mellan nätets resistiva del R och dess reaktiva del X 

kallas för nätets X/R-Förhållande. Nätets kortslutningsvinkel Ψk kan bestämmas 

genom detta förhållande genom sambandet i ekvation (23). 

 

𝛹𝑘 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑋𝑘
𝑅𝑘
). 

[°] (23) 

 

Ett rent resistivt nät leder till större spänningsförändringar än vad ett rent induktivt 

nät skulle göra[5][13].  

4.2.3 Spänningsvariationer 

Spänning är den viktigaste storheten när man pratar om elkvalité. Elektrisk 

utrustning kan vara känsliga för över och under spänningar dvs. tillfällig 

spänningshöjning/sänkning ±10 % av den normala spänningsnivån[5]. Det är därför 

viktigt att försöka undvika dessa i den mån det är möjligt. Vid nätintegration av 

vindkraft kan det förekomma vissa spänningsvariationer på elnätet. Dessa variationer 

kan orsaka kortslutning och överlast av elnätet. Man pratar framför allt om två typer 

av spänningsvariation, långsamma och snabba spänningsvariationer[13][8].  

 

Långsamma variationer i spänningsnivån kallas ofta för långsamma 

spänningsvariationer, man pratar då om förändringar på minutbasis och uppåt. 

Spänningsvariationer beror framför allt på förändringar i last eller produktion, för 

vindkraftverk kan spänningsnivån U beskrivas approximativt med hjälp av den aktiva 

och reaktiva effekten enligt ekvation (24). 

 

𝑈 = 𝑅
𝑃

𝑈𝑁
− 𝑋

𝑄

𝑈𝑁
+ 𝑈𝑁 . 

[V] (24) 

 

Där UN är elnätets nominala spänning, R nätets resistans och X dess reaktans.  

 

Enligt X/R-förhållandet och ekvation (24) ger ett X/R-förhållande på 2-3 minsta 

spänningspåverkan i anslutningspunkten. Detta gäller med den förutsättnigen att 

systemet kompenseras med faskompenseringkondensatorer för reaktiv effekt vid 

tomgång. 
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Vindkraftverk med variabelt varvtal har till skillnad från vindkraftverk med fast 

varvtal kraftelektronik kopplad mot nätet. Detta innebär att man automatiskt kan 

reglera den reaktiva effekten, vilket medför dessa vindkraftverk kan reglera den 

reaktiva effekten efter vilket kriterium som helst. Antingen kan effektfaktorn styras 

till ett eller spänningsnivån vid vindkraftverken regleras. Fördelen med detta jämfört 

med ett system som regleras med hjälp av kondensatorer som kopplas in och ut är att 

man kan reglera den reaktiva effekten utan kopplingstransienter. 

 

Snabba spänningsvariationer även kallat flicker2, är effektens påverkan på 

spänningen på sekund basis. Man pratar här om frekvenser på 0,01-10Hz som 

orsakas av turbulens i vinden tillsammans med vindkraftverket. Dessa snabba 

spänningsvariationer kan påverka närliggande elektronisk utrustning och orsaka 

temperaturhöjningar och öka startströmmar[5][8]. 

 

Flicker mäts i en dimensionslös storhet Pst, enligt standard i IEC 61000-4-15 får Pf i 

Sverige inte överstiga 0,35. Om Pst=1 kommer de flesta personerna i rummet uppfatta 

flimret från glödlampor som störande. I dagsläget använder man sig i stället för Pst-

värde av en så kallad flickerkoefficient. Flicker koefficienten för kontinuerlig drift är 

ett normaliserat värde för flickeremission, för vindkraftverk definieras den enligt 

följande. 

 

𝑐(𝛹𝑘) = 𝑃𝑠𝑡
𝑆𝑘
𝑆𝑛
. 

 (25) 

 

Där Sk är kortslutningseffekten för nätet och Sn är är turbinens nominella skenbara 

effekt. Flickerkoefficienten mäts upp och anges för flera vinklar för 

kortslutningsimpedansen för respektive vindkraftverk. Därför används 

flickerkoefficienten för att beräkna om ett vindkraftverk av viss typ kan anslutas till 

ett visst nät.  

 

Användandet av kraftelektronik gör det möjligt att minska de snabba 

spänningsvariationerna som vindkraften producerar. Detta genom att låta rotorn ta 

upp inkommande effektvariationer genom att variera varvtalet[8][13]. 

                                                             
2 Flicker (eng. för flimmer) 
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4.2.4 Övertoner 
Det svenska elnätet har en grundfrekvens på 50 Hz spänningar och strömmar med 

godtyckligt snitt innehåller övertoner[2]. Övertoner orsakas bland annat av icke 

linjära laster, kraft elektroniska laster och omriktare. Modern elutrustning ställer allt 

högre krav på elkvalité, nätet skall vara så fritt som möjligt från övertoner. Övertoner 

finns i stort sätt överallt i nätet och kan leda till överhettning av utrustning och 

felaktig utlösning av säkerhetskretsar[5].  

 

När man kopplar en kondensator till en spole bildas en så kallad resonanskrets, 

resonansproblem uppstår på nätets induktiva delar och kapacitiva delar. Om man 

ansluter ett kondensator batteri till elnätet reagerar nätet spole och resonans bildas 

med nätets induktans[3][17]. Eftersom övertoner alltid finns på nätet finns risk att 

resonanskrets förstärker övertoner på nätet, storleken på induktans och kapacitans 

avgör hur stor förstärkningen blir[13].   

 

Begränsning av övertoner kan kräva olika typer av lösningar, det kan vara svårt att 

lokalisera övertonernas källa eftersom de lätt sprider sig på elnätet. Man kan därför 

bli tvungen att mäta i flera punkter och ringa in källan till övertonerna. Det finns flera 

metoder att dämpa övertoner på nätet, vanligast är att man filtrerar bort övertoner 

med övertonsfilter uppbyggda av kondensator, reaktor och i vissa fall motstånd. 

Filtren är dimensionerad så att helheten bildar en avstämd krets med låg impedans 

och specifik frekvens[17].  

4.2.5 Elkvalité 

Begreppet elkvalité är ett sammanfattande begrepp för att bedöma kvaliteten i en 

elleverans. I takt med att nyttjandet av känsligare elektronisk utrustning har intresset 

för elkvalité också ökat, behovet av god elkvalité är idag större än någonsin. 

I ett idealt elnät har man en perfekta sinusformade ström och därmed perfekt 

elkvalité. En metod för att bedöma elkvalité är att jämföra avvikelser i kurvformens 

frekvens och spänningssymmetri med ett idealt nät med enbart sinusformad ström, 

spänning och förutbestämd frekvens[5].  Det största problemet på elnätet idag är 

olika former av spänningsvariationer, dessa kan grovt delas in i sådant som inte går 

att bygga bort så som åsknedslag och liknande samt inkoppling av transformatorer 

och motorer. 
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5. Modeller för kompensering av reaktiv effekt 

Reaktiv effekt kan i huvudsak bara produceras på två sätt, i kondensatorer och 

synkronmaskiner. Kondensatorer kan anslutas i serie eller shuntkopplingar, 

synkronmaskiner däremot kan enbart anslutas i shuntkoppling[15]. Det numera 

absolut vanligaste är att man använder flexibla växelströmssystem, även kallat 

FACTS3 

 

FACTS är ett kraftelektroniskt baserat system som tillsammans med annan statisk 

utrustning ger kontroll av en eller flera systemöverföringsparametrar inom 

växelström för att förbättra styrbarheten och öka effektöverföringsförmågan. I FACTS 

system ingår statiska Shunt-, serie- och SVC4 kompensering som styrs av 

kraftelektronik. I Detta avsnitt följer en redogörelse för teoretiska modeller för 

reaktiv effektkompensering där huvudfokus kommer ligga på FACTS komponenter 

och FACTS system[14][20]. 

5.2 Shuntkompensering 
Shuntkompensering med kondensator kan göras på flera olika sätt, fast kopplad till 

nätet, kopplad till nät med hjälp av kontaktorer eller  tyristorer. Man pratar om 

statiks och dynamisk kompensering.  

 

Statisk kompensering benämns generelt som SVC och inbegriper flera olika metoder 

för statisk shuntkompensering. Dessa kan användas varför sig eller kombinerat med 

varandra i mer eller mindre komplexa kombinationer. På detta sätt kan man 

åstadkomma till- och frånkopplingsbara kondensatorer och steglöst styrda system 

som både kan ta och leverera reaktiv effekt.  

 

Vid shuntkompensering är den vanligaste komponenten shuntkondensatorn som 

oftast används tillsammans med en shuntreaktor. Shuntrekatorn används för att få 

bättre styrning på den reaktiva effekten. Kombinationen fungerar enligt följande, 

kondensatorn avger reaktiv effekt och ökar spänningen på ledningen vid inkoppling. 

Reaktorn upptar reaktiv effekt och sänker spänningen på ledning vid inkoppling. 

                                                             
3 Flexible AC Transmission System 
4 Static Var Compensation 
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Genom en  kombination av dessa båda kan man steglöst både tillföra och bortföra 

reaktiv effekt vilket bidrar till mer stablitet på ledningen. 

 

SVC installeras för att utföra ett flertal funktioner bland annat för dynamiska 

spänningsstabiliseringar och öka överföringskapaciteten. Man söker också förbättra 

den synkrona stabiliteten öka den transienta stabiliteten och förbättra 

kraftsystemdämpningen. SVC:er dimensioneras oftast så de kan variera 

systemspänningen ±5 %. Detta medför att de dynamiska driftområdet normalt utgör 

10-20 % av kortslutningseffekten i anslutningspunkten[13][14][18]. 

5.1.1 Switchade kondensatorer (MSC/MSCDN) 

MSC5 är en avstämd gren som består av ett kondensatorbatteri och en reaktor. 

Brytarkopplingen är avsedd att enbart kopplas ett fåtal gånger per dygn eftersom att 

kopplingen utförs av en effektbrytare. MSC är tänkt att tillgodose reaktivt effektbehov 

under stationära förhållanden.  

 

MSCD6 Som en mer utvecklad form av mekaniskt switchade kondensator, MSC med 

en ytterligare dämpningskrets ger spänningsstöd och dessutom är den okänslig för 

övertoner interaktioner. Detta gör den mindre känslig för instabila nät och ökar 

effektiviteten i den reaktiva effektkompenseringen. Både MSC och MSCDN 

inkorporerar endast passiva komponenter såsom kondensatorer och reaktorer och 

kan anslutas direkt till skensystemet högspänning eller via en 

kopplingstransformator.  

 

Detta gör switchade kondensatorer till en enkel och effektiv metod för effekt 

kompensering. Problemet med MSC och MSCDN är att dom aldrig riktigt klarar att 

kompensera ner till en noll nivå, av och påkopplingen även i snabb följd lyckas inte 

kompensera fullt ut[13][14][18]. 

  

                                                             
5 Mekaniskt Switched Capacitor 
6 Mechanically Switched Capacitor with Damping Network 
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5.2.2 Tyristorkopplad kondensator (TSC) 

TSC, Thyristor Switched Capacitor är en enhet som består av kondensatorer och 

tyrstorer för en automatisk stegvis styrning. Tyristorkopplade kondensatorer består 

oftast av ett antal parallellkopplade enheter i varierande storlek. Figur 6 visar en TSC 

enhet. Varje enhet består av en kondensator som kopplas till eller från nätet 

oberoende av andra enheter med hjälp av ett par antiparallellkopplade tyristorer. 

Genom att koppla enligt figure 8 kan man alltid åstadkomma bästa möjliga 

kompensering[13][18]. 

 

Figur 8: TSC koppling med reaktorfilter i serie 

Styrningen av tyristorerna görs med en microprocessorbaserad kontrollenhet så att 

kopplingstransienter undviks vid in- och urkoppling. För trefasfallet gäller då att alla 

faser inte kopplas in samtidigt för att åstadkomma minsta möjliga 

kopplingstransient. Kopplingarna sker då spänning över tyristorn är noll, detta ger en 

näst intill transientfri koppling. Kondensatorbatterierna kopplas i kombination med 

en serie reaktorer som fungerar som skydd mot övertonerna på nätet. På detta sätt 

undviker man även resonansfenomenet mellan kondensator och nät som berördes i 

avsnitt 4.2. Ett system konstruerat på ovantående vis har inga rörliga delar och har 

därmed en teoretisk oändlig livslängd. Kondensatorbatterierna är praktiskt taget 

underhållsfria, vilket ger en konstruktion som har extrem låga 

driftkostnader[13][14][18].  
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5.2.3 Tyristorkopplad reaktor (TSR) 

En TSR, Thyristor Switched Reaktor består av en reaktor i serie med ett par 

antiparallellkopplade tyristorer enligt figur 9. Reaktorn kopplas stegvis till nätet med 

hjälp av tyristorerna. Ideellt sätt genereras inga övertoner på nätet om man kopplar 

in en TSR i strömmens nollgenomgång dvs. dess toppvärde, man får då en 

transientfriström genom reaktorn.  

 

Figur 9: TSR koppling 

5.2.4 Tyristorreglerad reaktor (TCR) 

En TCR, Thyristor Controlled Reaktor består av en reaktor i serie med ett par 

antiparallellkopplade tyristorer. Reaktorn styrs kontinuerligt genom fördröjning av 

tändpulserna med tidvinkeln α, på detta sätt får man en kontinuerlig styrning av den 

reaktiva effekten. En fördröjning av tändpulserna gör att inkoppling inte sker vid 

strömmens nollgenomgång, detta medför övertoner på nätet.  Dessa övertoner tas 

bort genom att man ansluter ett filter i samband med en TCR, enligt figur 10 

nedan[13][14][18]. 



Examensarbete  Per Storgärd 

 

29 
 

 

 

Figur 10: TCR koppling parallellt med filter 

5.3 Seriekompensering 

Seriekompensering kan göras enkelt genom seriekoppling av kondensatorer men kan 

också göras med hjälp av mer avancerad utrustning så som tyristorstyrda 

kondensatorer. Seriekompensering används både i transmissionssystemet och 

distributionssystemet. Vid seriekompensering i transmissionssystemet avser man att 

minska den effektiva reaktansen i ledningen och därigenom öka 

överföringsförmågan.  När man seriekompenserar distributionssystemet är det 

främst för att förbättra spänningsstabiliteten på nätet. I figur 11 visas en schematisk 

skiss för ett enkelt fall av seriekompensering. 

 

 

Figur 11: Ett enlinjeschema över seriekompensering 
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Avgiven reaktiv effekt från en kondensor kan skrivas enligt ekvation 26 nedan. 

 

𝑄 =  
𝐼2

𝜔𝐶
. 

[Var] (26) 

 

Där kapacitansen betecknas C och frekvensen f och ger ω enligt ekvation 27.  

 

𝜔 = 2𝜋𝑓. [rad/s] (27) 

 

En stor fördel med seriekoppling är att den är ”självreglerande”, detta till följd av att 

den reaktiva effekten är proportionell mot strömmen i kvadrat vilket syns i ekvation 

26. Detta är det som gör metoden intressant, eftersom ingen reglerutrustning krävs 

går det att spara in på investeringskostnaden även om seriekondensatorer i sig är 

relativt dyra.  

 

På grund av seriekondensatorns spänningshöjning i mottagaränden kan 

seriekondensatorn inte alltid producera tillräckligt med reaktiv effekt så att önskad 

effektfaktor erhålls. Det blir i ett sådant fall lämpligt att producera resterande reaktiv 

effekt i en shuntkondensator. För seriekompensering av vindkraft är de bästa att 

kompensera bort reaktiv effekt vid tomgång med shuntkondensatorer och resterande 

reaktiv effekt med seriekondensatorer.  

 

Den reaktiva effektförbrukningen vid tomgång är konstant vilket underlättar vid 

dimensionering av shuntkondensatorn. Om man enbart kompenserar för reaktiv 

effektproduktion vid tomgång finns heller ingen risk för självmagnetisering vilket gör 

att shuntkondensatorn kan vara inkopplad hela tiden. Seriekondensatorns uppgift är 

alltså att kompensera för reaktiv effekt från de att vindkraften slutar gå på tomgång 

tills den uppnår märkdrift[13][18].  

 

Den reaktiva effekt som utvecklas i shuntkondensatorn kan skrivas enligt ekvation 

28. 

 

𝑄𝑠ℎ =  𝜔𝐶𝑈
2. [VAr] (28) 
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Vid spänningshöjning i mottagarändan kan den beskrivas med ekvation 29 nedan 

med beteckningar enligt figur 12. 

 

𝑈2 = 𝑈1

(

 
√𝑃′2

2 + 𝑄′2
2

𝑃′2
)

 . 

 

[V] 

 

(29) 

 

 

Figur 12: Seriekompensering med shuntkondensator 

5.4 Statisk omriktare (VSC) 

Omriktare som används för reaktiv effektkompensering är spänningsstyva 

självkommuterande omriktare. VSC7 använder sig av PWM8-teknik vilket ger den ett 

brett användningsområde, vanligast som styrning för växelströmsmotorer. Statiska 

omriktare kan både uppta och avge reaktiv effekt och används både inom distribution 

och transmission. VSC används som lik- och växelriktare i HVDC9 system, detta för 

reaktiv effektkompensering vid anslutning av olika laster eller spänningskällor. 

 

Den självkommunterande omriktaren är en mycket snabb reaktiv 

effektkompenseringsmetod. I huvudsak begränsas svarstiden enbart av 

switchfrekvensen och reaktorn storlek, i de flesta fall blir svarstiden lägre än 5 ms. I 

och med metodens snabba svarstid är den speciellt intressant i 

vindkraftsammanhang där effektvariationer kan ske väldigt snabbt[13][18].    

  

                                                             
7 Voltage Source Converter 
8 Pulse Width Modulation 
9 High Voltage Direkt Curent 
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5.5 STATCOM 
STATCOM10 är en statisk synkron kompensator som både genererar och absorberar 

reaktiv effekt från elektriska belastningar. STATCOM är del i FACTS familjen och är 

en andra generations FACTS lösning som har många lovande framtida applikationer. 

Den har flera fördelar gentemot andra FACTS lösningar tack vara att den är liten och 

kompakt har en hög responshastighet och inga harmoniska störningar. Dess 

prestanda kan utnyttjas för aktiv övertonsfiltrering och dämpning av 

spänningsflicker, men tillåter även en relativ neddimensionering av STATCOM, 

systemets ytbehov kan då minimeras. 

 

På samma sätt som SVC kan STATCOM leverera omedelbar och kontinuerlig variabel 

reaktiv effekt som svar på nätspänningstransienter utan att behöva stora externa 

reaktorer eller kapacitator bankar. STATCOM arbetar enligt med principen med 

likspänningsmellanled, vilket tillsammans med den unika PWM-tekniken (se figur 

13) för  IGBT11 ger lösningen enastående prestanda sett till effektiv kapacitet och 

reaktionshastighet. 

 

En STATCOM fungerar på samma sätt som en shuntkopplad statisk kondensator vars 

kapacitiva och induktiva utmatningsström kontrolleras oberoende av 

växelströmsystemets spänning. Genom att installera en STATCOM vid en eller flera 

lämpliga punkter i nätverket ökar kraftnätets överföringskapacitet genom förbättrad 

spänningsstabilitet samtidigt som en jämn spänningsprofil kan upprätthållas under 

varierande nätförhållanden. STATCOM ger större flexibilitet att förbättra 

spänningskvaliteten[14][20][21].  

  

                                                             
10 Static Synchronous Compensator 
11 Insulated Gate Bipolar Transistors 
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Figur 13: Blockshema för typisk STATCOM, där C är en stor kondensator 
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5.6 Synkrongeneratorn 

Synkrongeneratorn är en synkronmaskin som körs som generator, likt en 

asynkronmaskin körs som en asynkrongenerator. Synkrongeneratorn är precis som 

övriga roterande elmaskiner uppbyggd av en rotor som roterar i förhållande till den 

stillastående statorn. Figur 14 illustrerar en genomskärning av en synkrongenerator. 

En spänning induceras i statorns ledare då det magnetfält som förekommer kring 

rotorns poler varierar. Variationen orsakas av rotorns rotation i förhållande till 

statorn[1][2]. 

 

Figur 14: Principskiss Synkrongeneratorn 

 

Vid reaktiv effektkompensering med en Synkrongenerator låter man en 

synkrongenerator går på tomgång. Genom att under- eller övermagnetisera 

synkrongeneratorn kan reaktiv effekt konsumeras eller produceras. Då 

synkrongeneratorn övermagnetiseras levererar den reaktiv effekt till nätet, detta gör 

den specielt intressant vid reaktiv effektkompensering. Synkrongeneratorn beter sig 

som en stor trefas kondensator, man kan variera levererad reaktiv effekt genom att 

ändra DC- strömmen som magnetiserar motorn.  
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En synkronkondensator startas upp på samma sätt som en vanlig synkronmotor. 

Ibland kan det hända att nätet inte kan bistå med tillräcklig starteffekt, man kan då 

använda en mindre motor för att starta upp den större[2][13].   

 
Synkrongeneratorn kan maximalt generera en ström motsvarande ekvation (30) 

 

𝐼𝑎 =
𝐸𝑞 − 𝑈𝑓

𝑋𝑑
. 

[A] (30) 

 
Där Ia är ankarströmmen, Eq tomgångsspänningen och och Uf spänningsförlusten. 

 

Vilket genererar en maximal reaktiv effekt enligt följande. 

 

𝑄 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼𝑎. [VAr] (31) 

 

Den begränsande faktorn för hur mycket reaktiv effekt en synkrongenerator kan 

leverera är dess rotorlindning. Vid kompensering av reaktiv effekt i 

vindkraftsammanhang är synkronmaskinen för långsam för att kunna kompensera 

för vindkraftens transienta förlopp, synkronmaskinen används framför allt då stora 

mängder reaktiv effekt behöver kompenseras bort.   
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5.7 Sammanfattning kompenseringsmodeller 

Nedanstående tabeller (1 och 2) innehåller en sammanfattning av skillnaden olika 

FACTS system. Jämförelserna i tabell 1 och 2 har alltså gjord med avseende på hur 

olika system har för-/nackdelar relativt varandra och är baserad på tidigare avsnitt i 

detta kapitel.   

 

Tabell 1: Sammanfattning reaktiva kompensationsmodeller relativt varandra 

 



Examensarbete  Per Storgärd 

 

37 
 

 
Tabell 2: Sammanställning av SVC Uppstälningar 
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6. Maevaara 

I Norrbottens län har OX2 byggt/bygger vindkraftverk i Kiruna, Övertorneå, 

Gällivare och Pajala kommuner. I maj 2012 erhöll OX2  tillstånd  enligt miljöbalken 

för Maevaara vindkraftsanläggning som ligger i området mellan Ohtanajärvi och 

Suaningi i Pajala kommun och Aapua i Övertorneå kommun. Anläggningen kommer 

byggas i två etapper där första etappen togs i drift i april 2015. Tillståndet för 

Maevaara vindkraftsanläggning omfattar maximalt 36 vindkraftverk med 

en totalhöjd på maximalt 180 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Första 

etappen utgörs av 24 vindkraftverk och andra etappen omfattar 10 vindkraftverk, 

vilket illustreras i figur 15. 

 

 
Figur 15: Maevaara 1 och 2, röda symboler på karta representerar etapp 2 © Lantmäteriet 2015 

 

Anledningen till att parken byggs i två etapper är att elnätet inte hade kapacitet att 

ansluta hela anläggningen, nätägaren Vattenfall Eldistribution har påbörjat 

anläggning av en ny ledning mellan Messaure och Ekorrbäcken, Tärendö. Genom att 
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komplettera nätet med ytterligare en ledning ökar man nätkapaciteten och kan 

därigenom ansluta även etapp II.  

6.1 Maevaara etapp II 

Etapp II ligger på gränsen mellan Pajala och Övertorneå kommun mellan Ohtanajärvi 

och Aapua, norr om etapp I. Pajala ligger ca 30 km norr om området, och Övertorneå 

ligger ca 50 km sydsydost om området. Väg 392 passerar i nord-sydlig riktning väster 

om området. Markavtal är tecknat med etableringsområdets ägare Sveaskog. Utifrån 

planerade platser för vindkraftverk återfinns närmaste bebyggelse nordväst vid byn 

Kuusilaki, samt söderut vid byn Kulmungi, på ca 2 km avstånd. Figur 16 nedan visar 

en översiktkarta för Maevaara etapp II. 

 

 

Figur 16: Översiktskarta Maevaara etapp II © Lantmäteriet 2015 

 

Etapp II kommer omfatta 10 vindkraftverk av fulleffektomriktar typ med en total 

märkeffetk på 33 MW. Fundamenten kommer utgöras av platsgjutna 

betongfundament eller gravitationsfundament då den geotekniska undersökningen 

påvisar berg med tillräcklig hållfasthet. 
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Etapp II har liksom Maevaara 1 förvärvats av Allianz Capital Partners som kommer 

sälja elen till Google. Förberedelser inför byggnation av vägar och fundament pågår, 

för att ta sig till etableringsplatserna nyttjas befintliga skogsbilvägar som förstärks vid 

behov. Från de befintliga vägarna kommer nya vägar dras fram till vindkraftverken. 

Man kommer vid varje vindkraftverk anlägga en arbetsyta för uppställning av kranar 

och annan arbetsutrustning som krävs vid montering av verken. Man kommer också 

anlägga minst en större uppställnings- och omlastningsyta som behövs i närheten av 

anläggningen. 

 

Parkens internnät, uppsamlingsnät dvs. från respektive vindkraftverk till 

anläggningens transformator kommer att bestå av markförlagd kabel enligt figur 17.  

 

 

Figur 17: Nedläggning av markförlagd kabel invid väg 
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6.1.1 Nätanslutning 

Maevaara II kommer anslutas via ett internt uppsamlingsnät på 30kV till ett 130kV 

nät via anslutningspunkt i Kursuvaara. Kraftstationen i Kursuvaara kommer förses 

med en transformator på 36MW avsedd för de 10 vindkraftverken i etapp II. Det 

interna elnätet, dvs. från respektive vindkraftverk till anläggningens transformator i 

Kursuvaara kommer att bestå av markförlagd kabel. Parkens uppsamlingsnät består 

av ett 30kV- kabelnät uppbyggt av två dimensioner på kabel. Uppsamlingsnätet 

kommer genomgående bestå av 240 mm2 36 kV treledarkabel med 95 mm2 till de 

sista verken i varje radial. Sammantagen kabellängd beräknas till 15137 m vara av 

4524 m i dimensionen 95 mm2 och 10613 m i dimension 240 mm2.  

 

Anslutningspunkten består av en 130kV ledning, Vattenfall Eldistribution har 

påbörjat arbetet med att bygga en ny ledning mellan Messaure och Ekorrbäcken, 

Tärendö och i och med att den ledningen tas i drift frigörs kapacitet för att ansluta 

Maevaara etapp II. Anslutningen kommer då att ske via den ledning som byggs till 

Ekorrbäcken från Maevaaras första utbyggnadsetapp. Anslutningspunkten i 

Kursuvaara kommer delas med etapp I 24 verk med en sammanlagd installerad effekt 

på 72MW. 

6.1.2 Reaktivt effekt utbyte 

Parkens reaktiva effektbehov utgörs till stor del av reaktiv effekt genererad i kablar i 

uppsamlingsnätet inom parkens 33 kV nät genereras 570 kVAr i nätets båda radialer 

vid tomgång och vid full produktion konsumeras 430 kVAr i radial 1 och 470 kVAr i 

radial 2 dvs. en total generering av 1200 kVAr vid tomgång och 900 kVAr 

konsumtion vid full produktion.  

 

Effekt utbyttet i anslutningspunkten på 13o kV nivån ligger mellan 1200 kVAr 

inmatning och 4900 kVAr konsumtion, i anslutningspunkten kräver nätägaren 

nollutbyte av reaktiv effekt. Detta innebär att parken ska klara en reaktiv effekt 

kompensering om 4900 kVAr samt kunna garantera ett noll utbyte i 

anslutningspunkten för att slippa straffavgifter.  
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7. Alternativ utformning reaktiv effektkompensering  

Det finns idag flera alternativa lösningar för att kompensera för reaktiv 

effektproduktion i anläggningar, i tidigare kapitel har ett fler tal modeller för reaktiv 

effektkompensering behandlats. Samtliga modeller finns idag på marknaden och 

användas i mer eller mindre utsträckning, gemensamt för dessa kompensations 

modeller är att man idag reglerar det mesta med avancerad kraftelektronik. Genom 

att använda flexibla växelströmssystem, även kallat FACTS kan man uppnå en 

effektivare reglering av den reaktiva effekten och därmed anpassa löningen för 

aktuellt behov.  

 

Vilken lösning som är aktuell beror främst på vilken typ av verksamhet som bedrivs 

och hur fort kompensering ska gå in i systemet.  För reaktiv effektkompensering i 

vindkraftsammanhang är det av största vikt att regleringen sker snabbt ner mot 50-

80 ms, detta på grund av att transienta förlopp i vindkraftens egenskaper kan orsaka 

spänningsvariationer inom intervallet några mikrosekunder till några millisekunder.  

Detta medför att kompensationslösningar styrd med snabbt reglerbar kraftelektronik 

är den övervägande kompensationslösningen i vindkraftsammanhang, så kallad 

FACTS.  

 

I denna rapport kommer lösningar på reaktiv effektkompensering i 

vindkraftsammanhang utvärderas. För utvärdering har två av de större 

leverantörerna på marknaden tillfrågats. ABB och Siemens som båda är väl 

etablerade leverantörer av låg, mellan och högspänningslösningar för kraftindustrin. 

Resultatet kommer att redovisas som en sammanställning för att lättare kunna 

överblicka för och nackdelar med respektive lösning.  
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7.1  Siemens  

Som ett av de ledande företagen inom energiöverföring erbjuder Siemens den teknik 

som krävs för en effektiv, pålitlig och säker energiöverföring. Siemens levererar ett 

brett utbud av tillförlitliga, effektiva och beprövade lösningar för nätanslutning. I 

Detta avsnitt kommer Siemens lösningsförslag på reaktiv effektkompensering 

behandlas.  

7.1.1 Fulleffektomriktare 

Siemens kompenseringsförslag utgörs av att man använder sig av vindturbiner av 

fulleffektomriktartyp med isolerad generator. Genom att utnyttja varje enskilt 

vindkraftsverks förmåga att konsumera/producera reaktiv effekt undvika man den 

extra komplexiteten och kostnaden för ytterligare kompensationsanordningar. 

Genom en Park Controller kan man  utnyttja fullskalig omvandling av reaktiv effekt 

kapacitet för produktion och  absorption av reaktiv effekt för kompensationsändamål. 

 

SWT-3,2 DD är del i Siemens D3 plattform där ”D” står för direktdrift, direktdrift 

innebär en turbin utan växellåda  vilket ger en betydligt mindre komplex 

konstruktion. Genom att inte inkludera en växellåda i konstruktionen minskar man 

antalet rörliga delar i maskinehuset med mer än hälften vilket bidrar till bättre drift 

säkerhet och mindra servicekostnader.  

 

Vindturbineran i D3 serien är dessutom utrustade med toppmonterat passivt 

kylssytem som syns längst bak på maskinhuset i figur 18. Genom att man kyler 

generatorn ökar effektiviteten och man kan producera energi med en högre 

grundkvalité.  
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Figur 18:  Bilden visar ett maskinhus och del av rotorn på en Siemens SWT 3.2DD turbin [25] 

Simens turbin SWT-3.2DD har en bra reaktiv kapacitet som man kan utnyttja för att 

kompensera parkens olika reaktiva effektbehov. Tack vare att turbinen är utrustad 

med fulleffektomriktare så kan omriktare hantera enventuella felströmmar och på så 

sätt eliminera reaktiv effektproduktion. Turbinerna i D3 platformen är utrustade med 

Siemens NetConverter® . Genom en strömkonvertering i NetConverter® systemet 

erhålls maximal flexibilitet i turbinens spänning och frekvensreglering. Därmed 

erhålls en fullkomlig reglering av uteffekten, tack vara det kan man minska eller helt 

utesluta behovet att kompleterande reaktiv kompenseringsutrustning.  

 

Siemens SWT turbin har god förmåga att producera och konsumera reaktiv effekt. 

Bilaga A visar reaktiv effektkapacitet för P > 0 på lågspänningssidan av vindturbinens 

transformator för spänningar mellan 0.9 p.u.12 och 1.1 p.u.  

För högspänningssidan av turbinens transformator visar Bilaga B den reaktiva 

effektkapaciteten för spänning mellan 0.9 p.u. och 1.1 p.u. som funktion av den aktiva 

effekten på turbinens lågspänningssida. För förhållande utan vind, dvs. tomgång 

visas ingen reaktiv effektkapacitet, men SWT turbinen har ändå kapacitet att 

                                                             
12 Per-unit(eng. för per enhet) 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.siemens.com/press/?pi=ERE201103050e&ei=4u5hVcCSGMmysQHKy4HYBw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFaSL97EBA8T4dq2W4YmJiRFNeIcw&ust=14325679026770
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konsumera tillräckligt med reaktiv effekt via NetConverter® systemetemet  att de 

klarar att kompensera för den reaktiva effekt som uppstår i parkens uppsamlingsnät.  

 

Bortsett från turbinens egen fårmöga ett producera/kosumera reaktiv effekt, finns 

det metoder såsom WTG13 placerad utanför lindningskopplaren för att bidra till att 

uppnå önskad reaktiv effekt koompensation. Genom att turbinerna i anläggningen 

ansluts till en HPPP14 som hjälper till att hålla spänningsnivåerna inom parken inom 

stadigt produktionsområde. För SWT 3.2DD ligger spänningsnivåerna för stabil 

produktion mellan 0,95 p.u och 1,05 p.u.  En typisk anslutning av en HPPP visas i 

enlinje schemat i figur 19.  

 

 

Figur 19: enlinje schema för typisk anslutnning av HPPP 

 
I fallet med Maevaara förväntas WTG:s och Park Styrsystem kunna generera den 

nödvändiga reaktiv effekten för kompensering för alla givna scenarier, inklusive att 

inte orsaka något reaktiv utbyte i anslutningspunkten. SWP15 rekommenderar att 

man genomför förstudie för varje enskilt fall för att avgöra huruvida ytterligare 

kompensation behövs som komplement till vindturbinernas kompensationsförmåga.   

                                                             
13 Wind Turbin Generator 
14 High Performance Park Pilot 
15 Siemens Wind Power 
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7.2 ABB 

ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik och levererar lösningar som 

förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier.  

ABB är den världsledande leverantören av FACTS-lösningar och har en komplett 

portfölj med FACTS-lösningar såväl som egen tillverkning av nyckelkomponenter. 

Som ledande inom flexibla växelströmslösningar har ABB föreslagit följande två 

FACTS- lösningar för reaktiv effektkompensering. 

7.2.1 SVC 

ABB erbjuder en SVC lösning som kan anpassas specifikt för varje enskild kunds 

behov av reaktiv effektkompensering. SVC är en beprövad och billig FACTS lösning 

för reaktiv effektkompensering och består av ett antal fasta eller brytarkopplade 

grenar, varav åtminstone en gren innehåller tyristorer. Kombinationen av grenar kan 

variera en hel del beroende på aktuellt reaktiv effektbehov, en typisk kombination av 

SVC innehåller åtminstone två av följande komponenter.   

 

 Tyristorstyrd reaktor (TCR) 

 Tyristorkopplad kondensator (TSC) 

 Övertonsfilter (FC) 

 Mekaniskt bytte kondensator (MSC) eller reaktor bank (MSR) 

 

Vanligaste uppställningen av ABB:s SVC är följande två kombinationer, TCR/FC eller 

TCR/TSC/FC enligt figur 20. Fördelen med att använda en TSC gren är att minska 

effektförlusterna genom att minska filterstorlek.   

 
Figur20: Enlinje schema för SVC kombinationer 
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Mekaniskt switchbanker16 kan ingå både på högspännings- och lågspänningssidan av 

SVC transformatorn för att öka den totala reaktiv effekt stöd utanför det dynamiska 

omfånget. Men ABB avråder från Switchade kondensatorbankar eftersom dessa 

aldrig riktigt når en nollnivå av reaktiv effekt.  

 

En SVC styr den reaktiva effekten i anläggningen genom att reglera och styra 

spänningen till önskat börvärde. Under normalt steady state17 reglerar man med ett 

beredskapsvillkor som ger en snabb reaktiv effektrespons vid systemoförutsett 

förlopp som t.ex. nätverskortslutning, linje- och generatorkopplingar.  

 

 ABB SVC styrsystem kan användas för att styra nya eller befintliga yttre shuntbanker 

vilket gör den till en praktisk lösning både för installation i befintliga anläggningar 

och nykonstruerade. Figur 21 visar ett exempel på hur en av ABB:s SVC anläggning 

med ställverk för nätanslutning kan se ut.  

 

 

 

Figur 21: Exempel på ABB SVC anläggning [24] 

 

  

                                                             
16 Switch (eng. för byte) 
17 Steady State (eng. för stabilt tillstånd) 
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7.2.2 SVC Light® 

För kompensering av reaktiv effekt rekommenderar ABB SVC LIGHT® framför andra 

lösningar. SVC LIGHT® är ett högpresterande STATCOM-koncept framtaget av ABB 

för reaktiv effekt kompensering då ett flexibelt och effektivt system behövs. SVC 

LIGHT® är baserad på en VCS vilket gör den till en fullt reglerbar spänningskälla som 

matchar systemspänningen i fas och frekvens, och med en amplitud som kan vara 

kontinuerligt och snabbt kontrolleras.  Detta gör att den kan användas som verktyg 

för styrning av reaktiv effekt.  

 

Genom att ansluten VCS till en systembuss via en liten reaktor och genom att välja 

noll fasförskjutning mellan busspänningen och VSC spänningen, kommer VSC 

fungera som en rent reaktivt element. Genom att låta VCS spänningen och buss 

spänningen variera i storlek kan man växla mellan rent kapacitiv karaktär och rent 

induktiv karaktär. Om U2> U1 genererar VCS:en reaktiv effektdvs kommer ha en 

kapacitiv karaktär, Om U2 <U1 kommer VSC fungera som en absorbent av reaktiv 

effekt, dvs. den kommer att ha en induktiv karaktär enligt uppställning i figur 22. 

 

 

Figur 22: Enlinje schema för SVC Light, där U1 är VCS spännnigen och U2 är bussspänningen 
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Konceptets styrka är att det kan anslutas direkt utan transformator upp till 69 kV och 

har en obegränsad räckvidd för reaktiv effektkompensering och kan dimensioneras 

för att klara alla tänkbara nivåer vilket visas i figur 23.  

 

 

Figur 23: Operativ reaktiv räckvidd för SVC LIGHT® [24] 

 

SVC LIGHT® dämpar dessutom flicker genom att kontinuerligt mäta och korrekt 

motverka snabba förändringar i strömmar och reaktiv effektflödet med extremt 

snabb reaktiv effektkompensering.  SVC Light använder IGBT som kan kopplas 

tusentalsgånger per sekund vilket gör att flicker nära på kan elimineras vilket visas i 

figur 24. Detta gör att SVC LIGHT® möjliggör anslutningar av större anläggningar 

även i svagare nät med större känslighet för spännings transienter och reaktiv effekt.  
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Figur 24: Flickerdämpning vid anslutninga v SVC LIGHT® till en anläggning [24] 

ABB är känd för sina driftsäkra och tåliga STATCOM frekvensomriktare. Man 

föreslår därför i detta fall sin SVC LIGHT® Coverter PCS 6000 som är en 

frekvensomriktare för medelspänning som är speciellt anpassad att fungera bra 

tillsammans med stora vindturbiner.  PCS 6000 fungerar bra med både asynkron- 

och synkrongeneratorer oberoende i fall dessa är konstruerade för låg eller hög 

rotorhastighet.  

 

Speciellt när det gäller stora turbiner rekommenderar ABB PCS 6000 (se figur 25), 

Genom att kraftigt sänka strömmar blir resultatet en ökning i effektivitet. 

Tillsammans med en kompakt konstruktion med enkel kabeldragning och snabb 

installation är PCS 6000 en kompakt pålitlig lösning med begränsade 

underhållskostnader. PCS 6000 kan försiktigt frikoppla turbinens mekaniska drivlina 

till och från elnätet, och samtidigt minimera påfrestningar på turbinen. Detta gör att 

lösningen både bidrar till förbättrad elkvalité och skonar turbinen från onödigt 

slitage. 
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Figur 25: ABB PCS 6000 Coverter(närmast i bild) på plats i en vindkraftpark [23] 

Nackdelen med en STATCOM lösning som SVC LIGHT® är att den är den i särklass 

dyraste lösningen som är tillgänglig på marknaden. En prisuppskattning för en 

anläggning i storlek med Maevaara II för en PCS 6000 med tillhörande 

mellanspänningsbrytare och filterbank enligt figur 26 blir ca 20 Mkr. 

 

 

Figur 26: Exempel på ABB SVC LIGHT anläggning [24] 
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Fördelen är att en STATCOM lösning garanterar en god elkvalité och en snabb och 

effektiv reglering av reaktiv effekt i anläggning, detta utan att behöva stora externa 

reaktorer eller kapacitatorbankar. Tack vara VCS komponenten i SVC LIGHT® kan 

ett mycket mindre spänningsfilterbankar användas vilket i sin tur gör att 

konstruktionen kan byggas kompaktare.  

7.3 Kostnadskalkyl 
Varken ABB eller Siemens lämnade exakta siffror för lösningskostnader, detta på 

grund av att både ABB och Siemens ansåg att vidare utredning på enskilda fall borde 

göras innan man kunde ge ett mer exakt pris. Följande avsnitt innehåller därför 

kostnadsuppskattning baserad på elforsk rapport 13:45, ett tidigare examensarbete 

från Chalmers och en muntlig prisuppskattning från ABB enligt tabell 3 [13][22]. 

 

Tabell 3: Investeringskostnads kalkyl för olika kompensationsmetoder 

 

 

Notera att priset på STATCOM i pris3 är betydligt högre än övriga, detta beror på att 

de även inkluderar mellanspänningsbrytare och filterbank. För övriga prisuppgifter 

framgår inte huruvida spänningsbrytare och filter med mera ingår eller inte. Detta 

gör denna kostnadsanalys något grov i avseendet med STATCOM lösningen där 

investeringskostnaden ligger mellan 4,8 Mkr och 20 Mkr.  

 

 

* inklusive mellanspänningsbrytare och filterbank

pris3

kr/kVAr

STATCOM

4900

980 1714 4081

SVC

Lösning pris1 pris2 pris3

840 642 

Mkr

Källa: Muntligt av Christian Payerl, FACTS på ABB

Källa: Chalmers University of Technology [15]

Källa: Elforsk rapport 13:45 [31]



Totalkostnad STATCOM 4,80 8,40 20,00

Max reaktiv effekt i Maevaara II (kVAr)

Totalkostnad SVC 4,12 3,15

pris1

pris2
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De avgörande faktorerna vid prissättning av komponenter för reaktiv effekt 

kompensering är om dessa är monterade på låg eller högspänningssidan av 

anslutningspunkten och hur snabb kompenseringen är. För snabb kompensering på 

högspänningssidan som t.ex. i fallet med en STATCOM lösning blir priset högt. 

Kompenserar man på lågspänningssidan av anslutningspunkten med en FACTS 

lösning är investeringskostnaderna ungefär hälften av den för en STATCOM lösning.  

 

När det gäller Siemens lösning med konsumtion av reaktiv effekt i själva turbinen 

med en central styrning i form av en HPPP blir en prisuppskattning något svårare. 

Priset på vindturbinerna ligger på ungefär 12-15 Mkr/MW [11], vilket resulterar i 

39,6-49,5 Mkr/verk och en sammanlagd kostnad på 392-49,5 Mkr för samtliga 

vindkraft verk i Maevaara II. Siemens hävdar att kostanden för deras D3 plattform är 

lägre betydligt lägre än för växlade vindturbiner då en store del av de rörliga delarna i 

en växlad vindturbin inte behövs i en direktdriven.  

 

Siemens har inte uppgivit något pris för sin HPPP reglering men i fallet då 

kompletterande reaktiv effekt kompensering krävs kan denna antas vara av FACTS 

typ. En kompletterande kompensering i Siemens lösnings förlag behöver då inte vara 

av samma storlek som i ett fall då verken själva inte uppvisar lika god reaktiv 

kapacitet. Detta medför att kompenserings åtgärder för en vindpark bestående av 

direktdriftturbiner av fulleffektomriktare typ klara sig men en kompensering på 

lågspänningssidan av anslutningspunkten vilket resulterar i ett lägre pris.  
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8. Resultatsammanfattning 

Valet av kompenserings metod beror framför allt på hur snabb regleringen ska vara, 

dvs. vilka krav nätägaren har på kompensationens snabbhet och 

spänningsvariationer i anslutningspunkten. Parkens placering i regionnätet påverkar 

alltså valet av kompensationsmetod på så sätt att kraven på en effektiv kompensering 

är större i svagare delar av nätet. Generellt sätt gäller att för snabba svarstider på 

högspänningssidan av anslutningspunkten är investeringskostnaderna för 

kompenseringsutrustning höga. Är dessutom parken beläget i en svag del av 

regionnätet ökar kostnaderna eftersom snabbare kompensering då krävs.   

 

Idag är de flesta vindkraftverk grundkompenserade på generatorplattan vilket gör att 

merparten av den reaktiva effekten av anläggningarna genereras i markkabel i 

uppsamlingsnätet. Detta innebär att den installerade effekten inte har så stor 

påverkan på dimensionering av kompensationsutrustning som parken geografiska 

storlek. Desto större markanspråk en park har desto längre kabellängder, vilket 

bidrar till mer producerad reaktiv effekt.  

 

ABB:s FACTS med en SVC kompensering är en snabb och driftsäker lösning som 

lämpar sig i vindkraftsammanhang. Den har en snabb och pålitlig reglering som gör 

att den kan kompensera för vindkraftens transienta förlopp och därigenom minska 

spänningsvariationer på nätet. SVC har en beräknad installationskostnad om 3.15-10 

Mkr. STATCOM lösningen är den i särklass dyraste av de föreslagna lösningarna, 

med installationskostnad på 8-20 Mkr. ABB uppger att för en park med Maevaaras 

specifikationer blir kostnaden cirka 20 Mkr. Fördelen är dess kompakta konstruktion 

och breda kompenseringsintervall. SVC Light® som är ABB:s STATCOM är lösning 

kan dimensioneras i stort sätt vilka nivåer av reaktiv effekt som helst vilket gör att 

den till en lösning som kan använda i flera olika anläggningar.  

 

Siemens lösning med SWT 3.2DD kan inte jämföras på ett effektivt sätt med övriga 

då Siemens inte uppgivit någon investeringskostnad för styrenheten HPPP, ett 

rimligt antagande är dock att denna ligger någonstans mellan SVC och SVC Light® i 

investeringskostnad. Metoden kan antas höra till de billigare då mindre rörliga dealar 

förekommer i direktdrivna turbiner, i avsnittet diskussion kommer detta behandlas 

mer utförligt.
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9. Diskussion 

I denna rapport har problematiken kring reaktivt effektbehov i vindkraftparker 

behandlats samt olika metoder för att kompensera för detta behov. Genom att ta 

kontakt med två av de ledande leverantörerna på elkraftsidan genomfördes en 

utvärdering av vilka lösningar som var tillgängliga samt vilken lösning som varje 

leverantör rekommenderade i fallet med Maevaara II.  

 

Under projektets gång togs flera kontakter med både Siemens och ABB och i bägge 

fallen har det varit väldigt svårt att få ut uppgifter, speciellt om installationskostnader 

och kostnader för drift och underhåll. Siemens har inte lämnat några uppgifter om 

kostnader och ABB gav mig enbart ett värde ”mellan tummen och pekfingret” över 

telefon, detta gör att kostnadsanalysen som gjort i denna rapport är väldigt grov och 

enbart ger en ungefärlig uppskattning av investeringskostnaderna för respektive 

metod. ABB angav 20 Mkr för sin SVC Light® vilket jag ser som ett väldigt ungefärligt 

värde, det är dessutom ett pris på hela installationen dvs. mellanspänningsbrytare 

och filterbankar inkluderat. 

 

Man kan resonera kring hur stigande krav på vindkraftens reglerbarhet kommer 

påverka valet av reakitv kompensationsmetod i framtida vindparker och vilken 

riktning man kommer ta när fler turbintillverkare följer Siemens med direktdrivna 

vindturbiner som själva klarar att kompensera för reaktiv effekt i uppsamlingsnätet 

blir vanligare. 

 
För samtliga redovisade lösningar i denna rapport uppnås kravet på noll utbyte i 

anslutningspunkten och ur avseendet investeringskostnader, underhållskostnader, 

driftsäkerhet skiljer de sig inte mycket. Både FACTS och direktdrivna vindturbiner 

har låga underhållskostnader och högdriftsäkerhet, samtliga lösningar bidrar till 

minskade effektförluster genom att öka elkvalitén och minska störningar på nätet. 

Prestanda mässigt är samtliga lösningar rätt lika, det som skiljer dem åt är framför 

allt priset.  

  



Examensarbete  Per Storgärd 

 

56 
 

Siemens lösning med SWT 3.2DD är den billigaste lösningen eftersom den klara att 

reglera den reaktiva effekten producerad i parken utan extern kompensations 

utrustning.  Genom att utnyttja Siemens utrustning undviker man alltså kostnaden 

för en extern kompensationslösning och får en lägre total investeringskostnad 

eftersom direktdrivna vindturbiner inte kräver någon växellåda och därmed är 

billigare i inköp. Direktdrivna vindturbiner har dessutom färre rörliga delar vilket 

medför mindre underhållskostnader och en pålitligare och effektivare 

energiproduktion. Denna lösning lämpar sig bäst för enstaka verk och mindre parker.  

 

ABB:s FACTS med en SVC kompensering är en snabb och driftsäker lösning som 

lämpar sig i vindkraftsammanhang. Den har en snabb och pålitlig reglering som gör 

att den kan kompensera för vindkraftens transienta förlopp och därigenom minska 

spänningsvariationer på nätet. Eftersom lösningen fortfarande är ganska kostsam 

lämpar sig denna framför allt för att kompensera vindparker samt mindre grupper av 

verk, för enskilda verk blir denna lösning allt för kostsam.  

 

STATCOM lösningen är den i särklass dyraste av de föreslagan lösningarna, fördelen 

är dess kompakta konstruktion och breda kompenseringsintervall. SVC Light® som 

är ABB:s STATCOM är lösning kan dimensioneras i stort sätt vilka nivåer av reaktiv 

effekt som helst vilket gör att den till en lösning som kan använda i flera olika 

anläggningar. Då det är en lösning med hög investeringskostnad lämpar den sig bäst 

för större vindkraftparker för enskilda verk är det en alldeles för dyrt lösning för att 

löna sig.   
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10. Konklusion 

De avgörande faktorerna vid reaktiv effektkompensering är storleken på parkens 

interna uppsamlingsnät och dess placering i reginonnätet. I Svagare delar av nätet 

ställs högra grav på snabb kompensering vilket gör att statiska lösningar inte är  

lämpliga . Istället är de snabba och flexibla FACTS lösningarna den metod som bör 

användas i vindkraftsammanhang.  

 

Samtliga lösningar som pressenteras i denna rapport klarar att kompensera för 

reaktiv effekt enligt nätägarens krav och är jämbördiga i fråga om driftsäkerhet och 

underhållskostnad. För parker i storlek med Maevaara II är Siemens lösning med 

direktdrivna turbiner eller ABB:s SVC lösning den mest lämpade med avseendet på 

investeringskostnader och parkstorlek. ABB:s SVC Light® blir här en alldeles för 

kostsam lösning för att löna sig i en park med enbart 33 MW installerad effekt.  
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11. Rekommendation 

Utifrån resultatet i denna rapport att rekommenderas att vidare studier genomförs 

för att fastställa en mer exakt investeringskotnad för föreslagna lösningar och vidare 

utvärdera underhållskostnader och driftsäkerhet. Rapporten ger en ungefärlig bild av 

investeringskotnader för de olika metoderna och därför samtycker båda tillfrågade 

leverantörer och Norconsult till denna rekomendation eftersom man då bättre kan 

anpassa en lösning till aktuell anläggning. För vidare studier kan därför denna 

rapport med fördel användas som utgångpunkt för att snabbare komma fram till en 

mer omfattande utredning. 
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Bilaga A  
SWT 3.2DD, reaktiv förmåga för P > 0 på lågspäningsidan av turbinen 
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Bilaga B  
SWT 3.2DD, reaktiv förmåga för P > 0 på mellanpäningssidan av turbinen 
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