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Abstract 

This thesis concerns how the power quality in the grid is affected by the connection of wind power 
plants. As things are at present, Fortum Distribution AB has a number of wind turbines and wind parks 
connected to the own grid. As the pressure on building and connecting additional wind power is 
increasing, so is also the interest of how the already existing wind power generation affects the power 
quality in the nearby distribution grids. The study is performed by direction of Fortum Distribution AB 
and is limited to the 10 kV/40 kV-grid in Bohuslän, Sweden. The methods for calculation of power 
quality are compared to the results of a number of measurements. Also, the power quality parameters 
flicker, harmonics, unbalance and voltage variations are compared to regulated limits. 
 
Long term voltage variations and flicker emission levels have been calculated from simulation results 
obtained in PowerGrid and PSS®E at seven different locations where wind power plants are connected. 
Partly from these calculations, four different points for measurements are selected. The calculation 
results are subsequently compared to measurement data from the four different locations. Besides 
flicker and long term voltage variations, the parameters harmonics, unbalance and short term voltage 
variations have been registered and analyzed. The largest wind park to be analyzed contains six 
turbines at 2.5 MW of marked power each, connected to the 40 kV-grid. The individual turbines to be 
analyzed generate a maximum of 0.75 MW each and are connected directly to the 10 kV-grid.  
 
Measurement results are compared to limits regulated in AMP and ASP which contains instructions 
and demands for connecting different production plants to the Swedish power grid. The results 
indicate an overall good power quality, however the flicker emission level exceeds the limits in all 
points of measuring. The theoretical calculations have proven to give a good estimation of the reality, 
but the calculation methods always provide a lower level of flicker emission than there is in the reality. 
This is because of a basic flicker level in the grid originating from other sources than the wind power 
plant. 
 
The calculation of voltage variations tends to give higher values in the calculations than in reality. 
This is partly a consequence of the tap changers in the transformers which keep the voltage a good 
level and partly a result of calculating for an extreme situation that never does occur during the 
measurements. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar hur elkvaliteten i elnätet påverkas då vindkraftsproduktion ansluts. Fortum 
Distribution AB har i dagsläget redan ett flertal vindkraftsparker inkopplade på sitt elnät. Trycket på 
att bygga anläggningar med ”förnyelsebar” generering av energi är stort. Sannolikt kommer en kraftig 
utbyggnad att ske och intresset är stort för hur dagens vindkraftsparker påverkar elkvaliteten i de 
kringliggande distributionsnäten. Studien har utförts på uppdrag av Fortum Distribution AB och 
begränsas till av Fortum ägda region- och lokalnät i Bohuslän. I examensarbetet undersöks om 
aktuella beräkningsmetoder stämmer överens med verkligheten, samt om elkvalitetsparametrarna 
flicker, övertoner, osymmetri och spänningsvariationer ligger inom angivna gränsvärden. 
 
Studien har koncentrerats till regionnätet på 40 kV och till lokalnätet på 10 kV där samtliga linjer är 
radialmatade. Med hjälp av simuleringsprogrammen PowerGrid och PSS^® E har flickerhalter och 
långsamma spänningsvariationer beräknats vid sju olika vindkraftverk/parker. Delvis utifrån 
beräkningarna har fyra mätpunkter valts ut. Beräkningsresultaten har sedan jämförts med mätdata från 
dessa fyra mätpunkter. Utöver flicker och långvariga spänningsvariationer har övertoner, osymmetri 
och kortvariga spänningsvariationer registrerats och analyserats. Den största parken, på vilken 
mätningar har skett, innehåller sex turbiner med 2.5 MW i märkeffekt och är ansluten till regionnätet. 
De enskilda vindturbiner på vilka mätningar har genomförts har 0.75 MW i märkeffekt och är anslutna 
direkt till lokalnätet. 
 
Mätresultaten har jämförts med gränsvärden angivna i AMP och ASP, som innehåller anvisningar för 
och krav på olika produktionsanläggningar inför anslutning till elnätet. Resultatet visar att elkvaliteten 
i de studerade områdena överlag är god, men att flickerhalten överstiger gränsvärdena i alla 
mätpunkter. 
 
De teoretiska beräkningarna har visat sig kunna ge en fingervisning om vad det verkliga värdet 
kommer att ligga på. Dock ger beräkningarna alltid en lägre flickernivå än vad som är fallet i 
verkligheten. Detta beror på en grundnivå av flicker i nätet som orsakas av andra källor än 
vindkraftverken.  
 
Spänningsändringarna tenderar att bli mindre i verkligheten än i beräkningarna. Detta är dels tack vare 
lindningsomkopplare i de transformatorer som vindkraftverken ansluts, dels på grund av att 
simuleringarna genomförs för ett extremfall som inte inträffar under mätningarna. 
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1 Introduktion 

1. Introduktion 

Sveriges regering har i februari 2009 överlämnat en ny proposition om Sveriges klimat- och 
energipolitik. Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till 2020 och för att uppnå målet ska 
bl.a. en kraftig utbyggnad av vindkraft påbörjas. Dagens 800 st vindkraftverk skall om 20 år ha utökats 
till 6000st och vindkraften förutspås producera 30 TWh om året [1]. Därmed kommer stora 
utbyggnader och investeringar av vindkraftskapacitet behövas och eventuellt krävs även förändringar i 
elnätet. 
 
Fortum Distribution AB har i dagsläget redan ett flertal vindkraftsparker inkopplade på sitt elnät. 
Eftersom trycket på att bygga förnyelsebar energigenerering är stort och framtida utbyggnad sannolikt 
kommer ske är intresset stort för hur dagens vindkraftsparker påverkar elkvalitén i de kringliggande 
distributionsnäten. Med elkvalitet menas bland annat spänningsvariationer, flicker vid start och stopp, 
vid drift samt övertoner. Studier kring vindparkernars påverkan på elkvalitén kommer att 
underlätta framtida utbyggnader under 2010-talet där vindkraften kommer stå för en allt större andel 
producerad energi. 

1.1 Problem 

Syftet är att med mätningar och beräkningar undersöka hur utvalda vindkraftsparker påverkar 
elkvalitén i Fortums nät. Praktiska mätningar och kontrollberäkningar genomförs för att ta reda på om 
nätet vid de anslutna vindkratsparkerna beter sig enligt de beräkningar som utförts av Fortum innan 
verken installerades. 
 

Följande utreds i denna rapport: 

 Ger de teoretiska beräkningsmetoderna för elkvalitet resultat som stämmer överrens med 
verkliga mätresultat? 

 Hur påverkas elkvalitén i Fortums nät av den vindkraftsgenerering som har kopplats in? 
 Uppfyller elkvalitén gällande normer och tillåtna gränsvärden?  
 Behöver åtgärder vidtas för att förbättra elkvaliteten? 
 Krävs åtgärder inför anslutning av ytterligare vindkraftverk till Fortums nät? 

1.2 Avgränsningar 

Ett flertal undersökningar av vindkraftens påverkan på elkvalitén har tidigare utförts av olika instanser 
[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]. Dessa har varit till nytta i planeringen, men undersökningen är ändå nödvändig 
att göra eftersom detta examensarbete behandlar ett fåtal specifika parker vars individuella egenskaper 
är intressanta för Fortum. För att examensarbetet inte skall bli för stort och spretigt har vissa 
avgränsningar gjorts. Nedan listas viktiga avgränsningar. 
 

 De undersökta vindkraftsparkerna är anslutna till Fortums lokalnät eller regionnät. Alla parker 
som fältmätningar genomförs på skall ligga inom ett geografiskt avstånd på 20 km från 
varandra för att underlätta mätningar. 

 
 Kringliggande nät undersöks ej utan enbart elkvaliteten från vindkraftverk/vindkraftparker 

behandlas.  
 

 Elkvalitet är ett brett uttryck och har begränsats efter vad som är relevant och tekniskt möjligt. 
 

 Ingen hänsyn till vindstyrka eller vindprofiler har tagits eftersom tillgång till vinddata inte 
finns, detta är inte heller relevant ur ett elkvalitetsperspektiv.. 

 



 
2 

 Spänningstransienter, frekvensvariationer och avbrott utesluts ur examensarbetet. 

1.3 Disposition 

Denna rapport beskriver examensarbetets resultat och vilka slutsatser som har kunnat dras. Rapporten 
beskriver till en början teoretiska beräkningar på elkvalitet, vilka olika vindturbintyper som finns och 
hur detta leder till val av olika mätpunkter. Därefter beskrivs mätförfarandet och resultaten analyseras 
vilket resulterar i ett antal slutsatser.  
 
Introduktionen ger läsaren information om examensarbetets syfte och en övergripande bild av 
innehållet. Därefter beskrivs i kapitlet Metod hur examensarbetet är uppdelat i flera faser, hur dessa 
faser hänger ihop och vilket arbete som genomförs i vilken fas. För att förenkla för läsaren att förstå 
alla delar av rapporten görs sedan i kapitlet Vindturbintyper en genomgång av olika sorters 
vindkraftverkskonstruktioner här, så tidigt som möjligt. Kapitlet är en genomgång av olika 
vindturbintyper, vilka komponenter de innehåller och hur hastighetsreglering sker. 
 
Kapitlet Elkvalitetsteori innehåller en genomgång av vad elkvalitet är, hur de olika parametrarna 
beräknas och vilka gränsvärden som finns enligt olika bestämmelser. I kapitlet därefter, Beskrivning 
av analyserade nät, kommer en redogörelse för nätets utseende, var vindkraftsparkerna finns samt 
vindkraftparkernas egenskaper. Kapitlet Beräkningar beskriver simuleringsmjukvara och de 
teoretiska beräkningar som ger nödvändiga parametrar för uppskattning av elkvaliteten enligt kapitlet 
Elkvalitetsteori. Därefter följer kapitlet Beräkningsresultat som sammanfattar de mest relevanta 
beräkningsresultaten. 
 
Kapitlet Mätningar beskriver dels hur mätutrustningen fungerar och kopplas in men även hur de olika 
mätpunkterna har valts utifrån beräkningsresultaten. En genomgång av mätresultaten görs i kapitel 
Mätresultat där de analyseras, diskuteras och jämförs med gällande gränsvärden och beräknade 
värden. Slutligen finns en redogörelse för vilka slutsatser som kan dras utifrån examensarbetets 
resultat och vilka åtgärder som behöver vidtas inför inkoppling av ytterligare vindkraftsgenerering 
med efterföljande diskussionskapitel. 

1.4 Teckenförklaring 

IEC International Electrotechnical Comission 
PCC Point of Common Coupling, den punkt till vilken ett flertal vindturbiner kopplas 

samman. 
MT Mättransformator 
SCR Short Circuit Ratio, kortslutningsförhållandet mellan vindturbinens- och nätets 

skenbara effekt. 
Nollgenomgång Då en kurvform går från positivt till negativt värde eller från negativt till positivt. 
THD Total Harmonic Distortion, mängden övertoner. 
p.u. Per Unit, enhetslös enhet av en viss bas eller ett referensvärde 

2. Metod 

Examensarbetet är uppdelat i sex olika faser för att förenkla planering och uppfattning om arbetets 
framskridande, se figur 2.1.  
 

 
Figur 2.1 Faser 



 

 

3 Vindturbintyper 

2.1 Beräkning 

Beräkningar genomförs enligt de metoder som studerats i litteraturstudien, dels för att bestämma vilka 
punkter i nätet som är intressanta att mäta i och dels för att skapa teoretiska resultat som mätresultaten 
senare kan jämföras med. 

2.2 Mätning 

Mätfasen inleds med att bestämma vilka punkter som är intressanta att placera mätinstrumenten i 
utifrån resultat erhållna i beräkningsfasen. Mätinstrumenten konfigureras, examensarbetarna reser till 
mätplatser och kopplar in utrustningen. Därefter avläses insamlad mätdata med hjälp av gsm-modem, 
samt efter inhämtning av instrument, direkt med kabel till PC. 

2.3 Analys 

Analysfasen påbörjas genom behandling av mätdata som rensas från fel och därefter importeras i 
Matlab för enklare analys. Under analysen undersöks huruvida elkvaliteten ligger inom tillåtna 
gränsvärden och om mätvärdena stämmer väl överrens med tidigare beräknade värden. Det analyseras 
även vad elkvalitetsvariationerna beror på och om samband finns mellan olika parametrar. 

3. Vindturbintyper  

I dagsläget finns en blandning av vindturbintyper på marknaden. Två huvudgrupper kan definieras 
enligt: 
 

 Turbiner med konstant varvtal 
 Turbiner med variabelt varvtal 

 
Vid installation av vindturbiner i början av 90-talet hade en övervägande andel konstant varvtal. På 
senare år, allt eftersom effektelektroniken gått framåt i utvecklingen, har en övergång till turbiner med 
variabelt varvtal skett. De olika turbinkonstruktionerna delas in i typ A, B, C och D där typ A utgörs 
av turbiner med konstant varvtal och typ B, C och D har variabelt varvtal [12]. I följande underkapitel 
förklaras skillnaden mellan de olika vindkraftverkskonstruktioner som finns sammanställda i tabell 
3.1. 
 

Tabell 3.1 Kombinationer som används i dagens vindturbinindustri. 
Hastighetsreglering Effektreglering 

Stall Pitch Active Stall 
Konstant Typ A A0 A1 A2 

Variabel Typ B - B1 - 
Typ C - C1 - 
Typ D - D1 - 

3.1 Turbiner med konstant varvtal - Typ A 

Oavsett vindhastighet är turbinens rotorhastighet konstant och bestäms av nätets frekvens samt 
generatorns utväxling. Dessa turbiner är utrustade med asynkrongeneratorer med kortsluten (SCIG - 
Squirrel Cage Induction Generator) eller släpringad (WRIG - Wound Rotor Induction Generator) 
rotor. Eftersom en asynkronmotor alltid drar reaktiv effekt från nätet vid drift används en 
kondensatorbank för reaktiv effektkompensation. För att göra inkopplings- och urkopplingsförloppet 
mot nätet jämnare och med mindre negativ påverkan på elkvalitén kopplas även en mjukstartare 
mellan generatorn och nätet. 
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Figur 3.1 Typ A-konfiguration  

 
Dessa turbiner når sin märkeffekt vid vindhastigheter på ca 12-16 m/s och måste vid högre 
vindhastigheter regleras för att behålla samma varvtal. Denna reglering sker antingen genom mekanisk 
vridning av rotorbladen (pitch control) eller genom aerodynamisk design (stall control) som gör att 
mindre effekt tas upp från vinden när det blåser kraftigare [12]. Det finns även turbintyper med 
kombinerad pitch- och stall-control (active stall control). Omkring vindhastigheter på 25 m/s kopplas 
turbinerna från nätet för att inte ta skada. 
 
Turbiner med konstant varvtal är relativt enkla konstruktioner vilket gör dem väldigt robusta och 
pålitliga till ett relativt lågt pris. Dessvärre konsumerar de reaktiv effekt vilket måste kompenseras. Att 
hastigheten hålls konstant på mekanisk väg (pitch/stall) medför även stora belastningar som sliter på 
materielen. Eftersom ingen effektelektronik finns i typ A-turbiner kan de ha en negativ påverkan på 
elkvalitén då variationer i vindhastigheten förs vidare direkt från variationer i mekaniskt moment till 
den producerade energin som matas ut på elnätet [13]. 
 

 A0 - Stall control(Överstegringsreglering): Passiv reglering genom design av rotorbladens 
dynamik som medför att rotorbladen "stegrar" då vindhastigheten överstiger en viss nivå, 
därmed minskar andelen effekt som utvinns ur vinden. Denna reglering är populär tack vare 
lågt pris, enkelhet och robusthet. En nackdel är att effektiviteten är lägre vid låg vindhastighet. 
Stallregleringen medför även att generatorn måste kopplas in snabbt på nätet vid uppstart 
vilket kan medföra problem, detta diskuteras mer i kapitel 4.1.8. 

 
 A1 - Pitch control(Bladvinkelreglering): Aktiv reglering genom vridning av rotorbladen in i 

eller ut ur vinden när uteffekten blir för låg resp. hög. Fördelen är att effektkontrollen blir bra 
vilket innebär att uteffekten kan hållas nära märkeffekt även vid höga vindhastigheter, en 
annan fördel är att start/stoppförfarandet kan göras mer kontrollerat än vid stallreglering. Men 
effektpendlingarna är stora vid hög vindhastighet eftersom pitchregleringen inte hinner med 
att kompensera för snabba variationer i vindhastighet. Detta tillsammans med den extra 
komplexiteten på grund av pitchmekanismen är en nackdel. 

 
 A2 - Active stall control: Detta är en kombination av stallreglering och pitchreglering som slår 

samman alla fördelar vilket resulterar i bättre utnyttjande av kraftverket. Vid låga 
vindhastigheter vinklas bladen som en typ A1-turbin för att nå maximal effektivitet. Vid höga 
vindhastigheter stegras bladen extra djupt genom att vridas i motsatt riktning mot vad de hade 
gjort hos en A1-turbin. Detta ger en jämnare uteffekt vid höga vindhastigheter eftersom den 
bättre kompenserar för variationer i luftdensitet och fluktuationer i vindhastigheten. Denna 
konfiguration naturligtvis dyrare än A0 och A1 var för sig. 



 

 

5 Vindturbintyper 

3.2 Turbiner med variabelt varvtal - Typ B1, C1 & D1 

Dessa turbiner är designade för att ha maximal aerodynamisk effektivitet vid ett brett intervall av 
vindhastigheter eftersom effektelektroniken möjliggör för rotorbladen att hela tiden kan anpassa sin 
hastighet till vindstyrkan och kraftverket kan därför hålla generatormomentet relativt konstant.  
Generatorn är alltså kopplad till elnätet via en effektomvandlare som absorberar variationerna i 
vindhastighet genom att ändra generatorhastigheten och därmed även rotorhastigheten.  
 
Det finns flera fördelar med att använda turbiner med variabelt varvtal gentemot turbiner med konstant 
varvtal. Först och främst har de en större upptagning av energi tack vare den kontinuerliga 
anpassningen till det optimala förhållandet mellan rotorhastighet , och vindhastighet . 
Effektelektroniken bidrar även till god elkvalitet, men kan ge upphov till övertoner av högt 
ordningstal. Belastningarna på axel och växellåda blir också mindre eftersom det höga momentet hos 
vindturbinen används som ett svänghjul vid vindbyar och då absorberar effektvariationerna. 
Effektelekroniken bidrar dock till förluster vilket tillsammans med användandet av fler komponenter 
bidrar till högre kostnader [12].  

3.2.1 Typ B1  

Vindturbin med begränsat variabel hastighet och med ställbar rotorresistans. 
Denna konfiguration, se figur 3.2, använder sig av en släpringad asynkrongenerator, WRIG (Wound 
Rotor Induction Generator), som är direkt kopplad till nätet via en mjukstartare, kondensatorbank och 
transformator. Generatorns rotorlindning är seriekopplad med en ställbar resistans. Resistansen ändras 
av en optisk kontrollerad omvandlare som är monterad på rotoraxeln. Denna lösning gör att man 
slipper använda sig av släpringar som annars behöver underhåll. Genom att variera resistansen 
kontrolleras alltså släpningen och därmed uteffekten. Hastighetsomfånget är 0-10 % över den 
synkrona hastigheten [13]. 
 
 

 
Figur 3.2 Typ B1-konfiguration  

 
 

3.2.2 Typ C1  

Vindturbin med variabel hastighet och partiell frekvensomvandling. 
Denna konfiguration, se figur 3.3, kallas DFIG - Doubly Fed Induction Generator - och innehåller 
precis som typ-B1 en dubbelmatad asynkronmaskin (WRIG). Generatorns stator är direkt kopplad till 
nätet genom en transformator.  
 
Rotorn är till skillnad från i typ-B1 kopplad till nätet genom en frekvensomvandlare med märkeffekt 
på ca 30 % av generatorns nominella effekt. Frekvensomvandlaren står för den reaktiva 
effektkompenseringen till generatorn samt mjukstart/stopp och det är denna som avgör inom vilket 
intervall generatorhastigheten kan varieras, vanligen ±30 % av den synkrona hastigheten [13].  
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En fördel gentemot typ-B1 är att energin inte går förlorad till värme i några resistorer utan 
effektelektroniken medför mindre förluster. En nackdel är att användandet av släpringar på rotorn gör 
att generatorn behöver underhåll. 
 

 
Figur 3.3 Typ C1-konfiguration  

 

3.2.3 Typ D1  

Vindturbin med variabel hastighet och fullskalig frekvensomvandling.  
I denna konfiguration, se figur 3.4, är hela generatorn kopplad till nätet genom en frekvensomvandlare 
som genomför både reaktiv effektkompensering och mjukstart/stopp. Generatorn kan exciteras 
elektriskt om en släpringad synkronmaskin (WRSG - Wound Rotor Synchroneous Generator) eller om 
en släpringad asynkronmaskin (WRIG - Wound Rotor Induction Generator) används. Vid en 
permanentmaskin (PMSG - Permanent Magnet Synchroneous Generator) behövs ingen ström för att 
magnetisera generatorn [13,12]. 
 
Växellådan i figur 3.4 är streckad eftersom vissa tillverkare av typ-D1-turbiner använder sig av stora 
direktdrivna flerpoliga generatorer som inte behöver växellådor.  
 

 
Figur 3.4 Typ D1-konfiguration  

4. Elkvalitetsteori 

Injektion av vindkrafteffekt påverkar elkvaliteten i elnätet [13]. Vid nyinstallation av vindkraft är det 
därför av stor betydelse att elkvalitetsparametrarnas värden ligger inom de gränsvärden som Svenska 
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Kraftnät, Svensk Energi, Vindforsk-II1 och SIS2 har kommit överens om. Kunskapen om och 
förståelsen för hur elkvaliteten förändras är mycket viktigt för att elnätet inte ska bli instabilt eller i 
värsta fall kollapsa, dessutom bidrar dålig elkvalitet till förluster, påverkan på elektriska apparater och 
märks av hos elkunden. 
 
Vid anslutningspunkter och sammankopplingspunkter finns ofta ställverk med olinjära 
spänningsstyrningar, frekvensomvandlare och omkopplande transformatorer. Dessa tekniker kan bidra 
till förbättrad eller försämrad elkvalitet beroende på hur väl de är integrerade i elsystemet. 
 
De allt mer sofistikerade elektriska apparater som kunder använder idag kräver god elkvalitet och är 
känsligare för störningar. Även människor kan märka av elkvalitetsproblem i form av flicker. 
Begreppet ”Elkvalitet” är ett vitt begrepp som behandlar många olika aspekter. Ett klassificeringsträd 
kan ge en bättre uppfattning av hur olika faktorer hänger samman, se figur 4.1. För att bedöma hur bra 
elleverans man ger kunden kan nedanstående egenskaper analyseras [13]: 
 

 Avvikelser i spänningens kurvform 

 Frekvens 

 Spänningssymmetri 

 Flickeremissionshalt 

 Övertoner och mellantoner 

 Spänningsvariationer, spänningsfall, underspänning 

 Transienter 

 Avbrott 

 
Figur 4.1 Klassificering av olika elkvalitetsparametrar 

 
I detta examensarbete tas ingen hänsyn till frekvensavvikelser eftersom frekvensen i elnätet inte kan 
påverkas av enskilda vindkraftverk. Inte heller avbrott eller transienter har analyserats eftersom 
avbrott inte kunnat skapas på artificiell väg och inga andra avbrott har förekommit under mätperioden.  
Mätinstrumenten har inte heller registrerat några transienter. 

4.1 Flicker 

Flicker, även kallat flimmer definieras som överlagrade spänningsfluktuationer upp till 35Hz. Flicker 
märks främst hos kunden som variationer i ljusstyrkan från glödlampor på grund av att exempelvis 
vindkraftparker på olika sätt orsakar spänningsvariationer i nätet. Blinkande ljus kan ge upphov till 
både fysiska och psykiska problem hos människor. Människans känslighet är som högst runt 9Hz. 

                                                      
1 Svenskt vindkraftsforskningsprogram, finansierat av ett flertal svenska kraftföretag. 
2 Standardiseringskommissionen i Sverige 
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Flickeremissionen anges antingen som ett 10-minutersmedelvärde  eller som ett 2-
timmarsmedelvärde . Mer om hur dessa dimensionslösa parametrar beräknas beskrivs senare i detta 
kapitel. Flicker uppkommer dels under kontinuerlig drift på grund av variationer i vindhastigheten 
samt till följd av omkopplingar i mellan vindkraftverkens generatorlindningar och vid start eller stopp 
av kraftverk [14]. 
 
Figur 4.2 visar mätdata från en flickermeter [13], hur pass stora spänningsfluktuationer som krävs för 
att flickret skall upplevas störande hos människor vid olika frekvenser kan avläsas. Ur figuren framgår 
att flickret upplevs som mest kännbart för människor vid spänningsvariationer med en frekvens av 
9Hz. 

 
Figur 4.2 Exempel på flickermätning 

 

4.1.1 Flicker under kontinuerlig drift 

Variationer i vindhastighet, tornskuggeeffekten3 samt mekaniska egenskaper hos vindturbinen är de 
främsta orsakerna till att effekten från ett vindkraftverk varierar. Dessa effektpendlingar från 
vindturbinerna orsakar spänningsvariationer på nätet. Spänningsvariationernas amplitud beror dels på 
nätets styrka relativt effektpendlingarna i turbinerna och dels på nätets impedansvinkel och 
vindturbinernas effektfaktor(P/Q). Flicker uppkommer lättare och märks av mer i svaga nät eftersom 
effektpendlingarna i turbinerna är stora i förhållande till nätets styrka [15]. 
 

                                                      
3 Producerad effekt minskar tillfälligt varje gång ett rotorblad befinner sig i lä framför kraftverkstornet 
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4.1.2 Flickerkoefficienten 

Flickerkoefficienten  för en vindkraftturbin skall enligt [16] bestämmas genom mätningar och 
simuleringar. Den beror av nätets fasvinkel  och vindens medelhastighet ( ) och är ett 
normaliserat mått på maximala flickeremissionen från en vindturbin i kontinuerlig drift och ges av: 
 

 
,  4.1 

 
Där  är flickeremissionen från vindturbinen,  är den nominella skenbara effekten för 
vindturbinen och  är nätets skenbara kortslutningseffekt. Flickerkoefficienten är olika beroende på 
vindhastighet och fasvinkel och skall därför anges i en tabell för fasvinklarna 30°, 50°, 70° och 85° 
vid fyra olika årsmedelvindhastigheter på generatorns höjd: 6 m/s, 7.5 m/s, 8.5 m/s samt 10 m/s. I 
detta examensarbete fås alla flickerkoefficientvärden från vindturbintillverkarna. 
 

4.1.3 Flicker orsakat av omkopplingar (switching operations) 

Flicker kan även uppkomma till följd av att vindkraftverk kopplas till och från nätet. Typiska 
situationer är då vindturbiner startas och stoppas eftersom omkopplingar mellan olika generatorer eller 
generatorlindningar orsakar en ändring i effektproduktionen som därmed orsakar spänningsändringar i 
nätet. In och urkoppling av kondensatorbatterier kan också leda till flicker [6]. 
 
Startsekvensen ser olika ut för olika turbintyper. För en turbin med konstant varvtal ökas turbinens 
hastighet tills generatorhastigheten är nära synkroniseringshastighet4, därefter kopplas generatorn in på 
nätet. Om denna turbin är stallreglerad, se kapitel 3.1, måste generatorn anslutas snabbt för att 
momentet inte skall överstiga det maximala generatormomentet och orsaka hastighetsstegring. Därför 
sker inkopplingsförloppet på mindre än 0.2 s vilket leder till att höga strömmar går in på nätet. 
 
Vid pitchreglerade vindturbiner, se kapitel 3.1, kan turbinens moment kontrolleras och därmed kan 
generatorstarten göras på ett mjukare sätt. Inkopplingsförloppet tar ca 2-3 s vilket ger lägre strömmar 
jämfört med en stallreglerad turbin [6,13]. 
 
Vid uppstart av vindturbiner med variabelt varvtal, se kapitel 3.2, ökas effekten långsamt och 
kontrollerat. Vid för hög eller för låg vindhastighet stoppas turbinen. Om vindhastigheten är för låg 
kommer vindkraftverket konsumera effekt istället för att producera och stoppas därför för att inte 
belasta nätet. Om det blåser så pass lite att verket måste stoppas kommer stoppet bli väldigt mjukt och 
påverkan på spänningen är liten. Om däremot turbinen måste stoppas på grund av för hög 
vindhastighet (>25 m/s) kommer en stor ändring i producerad effekt ske vilket påverkar spänningen i 
anslutningspunken. Påverkan på spänningen är även i detta fall större hos en turbin med konstant 
varvtal än hos en med variabelt varvtal eftersom de stoppas olika snabbt [6,13]. 
 

4.1.4 Stegfaktor 

Flickrets stegfaktor,  är ett normaliserat mått på flickeremissionen till följd av en ”värsta-
fallsomkoppling” vilket vanligtvis är under uppstart av vindkraftverket [13]. Stegfaktorn beräknas 
utifrån det uppmätta spänningsfallet vid start av en generator: 
 

  1
100

60
2.3

.
 4.2 

 
där  är vindturbinens referenseffekt och  är kortslutningseffekten i punkten. Vindturbiner med 
variabel hastighet ger ofta relativt låg stegfaktor. Pitchreglerade turbiner med konstant varvtal har 

                                                      
4 Den hastighet som generatorn måste gå med för att passa ihop med nätets frekvens, d.v.s. 50Hz. 
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oftast medelhög stegfaktor och stallreglerade turbiner har oftast hög stegfaktor [6]. I detta 
examensarbete hämtas alla stegfaktorer från vindturbintillverkarna.  

4.1.5 Flickeremissioner – Kort Sikt 

 (st = short term) är en dimensionslös enhet som beskriver graden av den irritation som en 
människa upplever från en blinkande glödlampa över en 10-minutersperiod. Vid kontinuerlig drift 
estimeras  [13] enligt 
 

 
1

,  4.3 

 
där  är den skenbara kortslutningseffekten i PCC,  är den individuella vindturbinens nominella 
skenbara effekt,  är flickerkoefficienten för den individuella turbinen och  är antal turbiner. Som 
framgår av ekvationen sammanlagras flicker då flera turbiner kopplas till samma PCC, men 
flickeremissionen ökar relativt lite för varje extra turbin som läggs till i anslutningspunkten. 
 
Vid omkopplingsoperationer estimeras flickeremissionerna med följande ekvation: 
 

 
18 . ψ  4.4 

 
där  är antal omkopplingar inom en 10-minutersperiod,  är flickrets stegfaktor för den givna 
fasvinkeln Ψ  vid PCC. Om flera vindturbiner är kopplade till samma PCC beräknas 
flickeremissionerna som summan av de individuella turbinernas flickeremissioner enligt [13]: 
 

 
18

, , , ,
.

.

 4.5 

 

4.1.6 Flickeremissioner – Lång Sikt 

Det finns även ett värde som beskriver flickeremissionerna över en längre tidsperiod, oftast 120 
minuter P  (lt = long term), detta värde beräknas vid kontinuerlig drift som en summa av flera P -
värden [15,7]: 
 

 

12

/

 4.6 

 
Vid omkopplingsoperationer kan flickeremissionerna beräknas som 
 

 
8 . ψ  4.7 

 
Där  är antalet swtichingsoperationer för inom en tidsperiod på 120 minuter.  är flickrets 
stegfaktor för den givna fasvinkeln vid PCC. Om flera vindturbiner är kopplade till samma PCC 
beräknas flickeremissionerna som summan av de individuella turbinernas flickeremissioner enligt: 
 

 
8

, , , ,
.

.

 4.8 
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4.1.7 Kortslutningsförhållandet 

Kortslutningsförhållande, SCR (Short Circuit Ratio) anger hur hög kortslutningseffekt ett nät måste ha 
i förhållande till den installerade vindkraftseffekten för att flickeremissionen skall ligga under en viss 
nivå. Om samma slags vindturbiner finns i hela vindkraftsparken beräknas SCR i kontinuerlig drift 
med följande ekvation [6] 
 

  1
√  4.9 

 
där k är det totala antalet vindturbiner kopplade till anslutningspunkten, PCC.  är den maximalt 
tillåtna flickeremissionen. Det finns olika krav på SCR för kontinuerlig drift och start/stopp 
förfaranden. Minsta erfordrade SCR vid start-/stoppförfaranden i en PCC beräknas enligt 
 

 
8
1

. · .  4.10 

 
Där  är flickrets stegfaktor, N är det maximala antalet start-/stoppförfaranden under en period på 2h. 
 
Figur 4.3 visar hur minimikravet på SCR för att hålla 1 ökar proportionellt mot kvadratroten på 
antalet installerade turbiner i kontinuerlig drift. Turbintypen till grund för dessa värden är 
pitchreglerad med 13 och 0.5 och har konstant varvtal. För start/stopp förfaranden ökar 
minsta möjliga SCR med lite mer än kubiska roten ur antalet vindturbiner kopplade till PCC [6]. 
 
Figur 4.4 visar minimikravet på SCR som funktion av antal turbiner för att hålla 1 och gäller för 
en stallreglerad turbin med konstant varvtal med 6 och   1.3 [6]. 

 
Figur 4.3 Beräknad SCR vid 1, stallreglering 
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Figur 4.4 Beräknad SCR vid 1, pitchreglering 

 
Vid en övervikt av pitchkontrollerade kraftverk i en park är det alltså effektvariationerna vid 
kontinuerlig drift som ger upphov till de största flickeremissionerna. Vid en övervikt av 
stallkontrollerade kraftverk i en park är det start-/stoppförfarandena som ger upphov till störst 
flickeremissioner på grund av dess höga moment vid uppstart. 
 

4.1.8 Vindturbintypens och nätegenskapernas påverkan på flickernivån 

Vindkraftparker på land är ofta inkopplade direkt på lokal-/regionnät och har då visat sig ge ett stort 
bidrag till flickernivåerna på nät som har låg kortslutningseffekt. Flickeremissionerna från ett enskilt 
verk är till stor del beroende på tekniken, moderna verk med variabelt varvtal eller semivariabelt 
varvtal ger relativt låga flickervärden. Vindturbiner med konstant varvtal som är stallreglerade 
tenderar att ge medelstort flicker medan pitchreglerade kraftverk med konstant varvtal ofta ger mer 
flicker vid kontinuerlig drift [6,7]. 
 
Enligt resultat från [6] medför pitchreglerade turbiner vid inkopplingsförlopp nästan dubbelt så stora 
spänningsfluktuationer som stallreglerade turbiner vilket beror på skillnaden i inkopplingstiderna.  
 
I stora vindkraftparker är flicker inte ett problem eftersom emissionerna inte korrelerar och därmed 
blir det en utjämning av flicker från stora vindkraftsparker. Denna lägre nivå kan även bero på att man 
i stora vindkraftsparker har högre kortslutningseffekt [17,7]. 
 
En hög nätstyrka, dvs. att kortslutningseffekten och vindturbinernas värden är höga medför att 
flickeremissionerna från vindturbiner minskar. Flicker fortplantas obehindrat utåt i nätet mot lägre 
kortslutningseffekt. Därför är det inte bra om flicker matas in på regionnätets höga spänningsnivåer 
eftersom det då fortplantas ut mot konsumenterna på distributionsnätet. Bättre är att källan till flickret 
ansluts långt ut i nätet på låg spänningsnivå eftersom spänningsvariationerna då kommer avta uppåt i 
nätet mot ökande kortslutningseffekt [18]. Därav har ett lägre gränsvärde för tillåtet flicker vid 
inkoppling på regionnätet satts, se kapitel 4.7. 
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4.2 Övertoner 

Redan under 1800-talets början förstod matematikern Jean Baptiste Joseph Fourier vad övertoner och 
dess fundamentala byggstenar var. Han publicerade i en helt ny teori att alla styckvis och periodiska 
kurvor kan beskrivas med en summa av sinus- och cosinustermer. Tack vare Fourier kan vi idag bättre 
förstå vad som händer med strömmar och spänningar i ett elnät. 
 
I detta kapitel beskrivs vad övertoner har för betydelse för elkvaliteten, dess påverkan och hur de 
uppkommer i ett elnät med vindkraftverk.  

4.2.1 Övertonsteori 

Tidigare har nämnts att övertoner kan bidra till sämre kvalité på spänningen. En växelspänning skall 
helst ha en perfekt sinusform och nollgenomgångar skall ske med 10 ms mellanrum vid 50 Hz. I 
verkligheten avviker växelspänningen från detta ideala utseende. I det Svenska distributionsnätet finns 
laster som drar en icke sinusformad ström. Dessa olinjära laster ger ifrån sig övertonsströmmar som i 
sin tur ger övertonsspänningar vilket illustreras i figur 4.5. Nätimpedansen ses som en relativt linjär 
last, generatorn antas generera sinusspänning och lasten är olinjär.  kan skrivas som 

. Generatorn i figuren kan ses som vindkraftverkets generator och den olinjära lasten 
kan representera både elkunder och effektelektroniken i kraftverket. Om strömmen i  innehåller 
övertoner skapade av den olinjära lasten så kommer spänningen över nätimpedansen att innehålla 
övertoner. Därmed kommer även spänningen  att innehålla övertoner.  
 
För att elnätet skall ha en liten övertonshalt måste det således innehålla få eller inga olinjära laster, 
eller så måste nätet vara styvt, d.v.s. ha en låg impedans [19]. 
 

 
Figur 4.5 Krets med olinjär last, nätimpedans och generator. 

 
I nätet finns alltså två olika spänningstyper, en väl sinusformad spänningsvåg från generatorn och den 
spänningsvåg som kommer från lasten. Dessa två vågor överlagrar varandra. Eftersom det finns många 
olika laster som drar olika slags olinjära strömmar bildas ytterligare nya spänningsvågor och till slut 
ett spektrum av övertoner som skapar problem och störningar i nätet. Ett exempel kan ses i figur 4.6 
där graf a) visar de enskilda tonerna inklusive grundtonen och i graf b) är samma toner summerade. 
 
För de ideala kretselementen: motstånd(R), induktor(L) och kondensator(C) gäller ett rätlinjigt och 
proportionellt samband mellan effektivvärdena för spänning och ström om kretselementen är 
konstanta och matade med sinusformad spänning. Olinjärt samband uppkommer då t.ex. ett 
kretselement är en diod. Övertoner kan därför bildas från elkraftverk och ställverk där 
switchelektronik med dioder används. 
 
En spänningskurva kan byggas upp av många olika spänningskomponenter, t.ex. en 
likspänningskomponent, en grundton och övertoner. Nedan ses Fouriers partiell-summaformel som 
beskriver den totala spänningen  [20]. 
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Figur 4.6 Summering av toner 

 
Vid summering av övertoner och grundton kan man i vissa fall förenkla beräkningarna genom att först 
ta reda på om det råder spegelsymmetri. Spegelsymmetri gäller bara om  är uppfyllt. 
Konsekvensen är att alla  koefficienter blir noll och därmed försvinner cosinustermen. För 
koefficienterna  bildas bara nollskilda konstanter av udda övertoner 3, 5, 7, … . 
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Udda övertoner bildas oftast då man har symmetriska elsystem. I praktiken uppstår jämna toner också 
vilket beror på att systemet inte är helt symmetriskt. Olika multiplar av toner uppstår för plus-, minus- 
samt nollföljden, 3 1, 3 2, resp. 3 . 

4.2.2 Turbintypens påverkan på övertoner 

I ett elkraftssystem vill man helst undvika en produktion av övertoner. Nedan listas möjliga effekter av 
en förhöjd förekomst av övertoner.  
 

 Elektriska förluster 

 Mekanisk utmattning 

 Förkortad livslängd på komponenter i elnätet.5 

 Kommunikation med kontroll- och skyddsutrustning störs ut. 

Tidigare har nämnts att det finns vindkraftverk som har konstant resp. varierande hastighet på 
rotorbladen, detta beskrivs mer ingående i kapitel 3. En vindturbin med konstant varvtal, direkt 
kopplat till nätet, utan mellanliggande effektelektroniska komponenter har i regel mycket liten 
påverkan på övertonsemissionen.  
 
Om kraftturbinen är utrustad med en mjukstartare (”soft-starter”) kan detta ge tillfälliga utbrott av 
harmoniska strömmar med höga ordertal. Dock är både amplituden på, och den tid som dessa 
störningar sker, så pass begränsad att det är negligerbart utan vidare undersökningar [13]. 
 
Viktigt är att betona att vindturbiner med konstant varvtal ofta kan behöva kondensatorbatterier för att 
höja effektfaktorn, detta kan i sin tur leda till att man förskjuter resonansfrekvensen. Under olyckliga 
omständigheter kan tidigare övertoner som redan finns i nätet tillsammans med den nya 
resonansfrekvensen ge oacceptabla harmoniska svängningar.  
 
Problem kan även uppstå när man istället använder sig vindturbiner av varierande hastighet. Dessa är 
utrustade med effektreglering som med hjälp av kraftelektronik i kombination med ett styrsystem kan 
reglera spänningen till önskad nivå. Generellt används effektregelring med pulsbreddsmodulator 
(PWM). Pulsbreddsmodulatorn har en klockfrekvens i området 2-3 kHz och producerar till största del 
mellanströmövertoner. Om vindkraftverket har variabelt varvtal, bör mätningar som visar 
strömamplituder upp till 50:e övertonen göras. Teoretiskt är övertoner inte något problem men bör 
undersökas alla fall då teorin inte alltid tar med alla övertonskällor som ev. kan finnas i nätet. 
 
Exempel på källor som ger upphov till övertoner: 
 

 Likriktare 

 Växelriktare 

 Tyristorstyrda belastningar  

 Ferromagnetiska apparater 

 Lysrör 

4.2.3 Förluster på grund av övertoner 

Övertoner i spänningen ger förluster hos olika komponenter i elektriska system. Förluster hos 
transformatorer uppstår genom virvelförluster6 och hysteresförluster7 i transformatorkärnan.  
 

                                                      
5 Eftersom övertonerna höjer strömmen vilket medför högre temperatur i kablar, transformatorer, isolatorer m.m. 
6 Då ledarmaterialet utsätts för en varierande flödestäthet induceras spänningar. Eftersom transformatorns kärnmaterial har en 
viss resistivitet orsakas strömmar i kärnan av dessa inducerade spänningar och därmed effektförluster. 
7 Då strömmen i en transformator varierar sinusformigt kommer ändringen av det magnetiska fältet i kärnan att generera en 
hysteresslinga, varje varv i denna slinga genererar en energiförlust. 
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En ökning av övertoner påverkar också resistansen i ledningar. Effekten kallas strömförträngning8  
som i sin tur ger ökade förluster.  
 
Förlusterna ökar också i kraftledningar. Övertonerna ger ett högre effektivvärde på strömmen 
samtidigt som resistansen ökar. En liten ökning av strömmen ger stor ökning av förluster de ökar med 
strömmen i kvadrat. De extra förlusterna, ö , som uppkommer beräknas enligt: 
 

 
ö  4.14 

 
där n är ordningstalet,  är resistansen i ledaren och  är strömmen i ledaren. 
 
Elektriska maskiner kan vid övertoner i matningsspänningen bli överhettade. Förhöjda förluster 
uppstår i stator- och i rotorlindningen och på grund av virvelströmmar blir dessa förluster större än 
förlusten från resistans i stator- och rotorlindningen. Effekten av strömdistorsion i elsystem bidrar till 
att strömmen ökar utan att komma till nytta. Impedansen är frekvensberoende och ökar med ökad 
frekvens och stiger alltså för ökad grad av överton och därför kan övertoner mycket lätt skapa 
värmeförluster [20]. 
 
Om distributionssystem har stor andel övertoner så tar övertonerna av en del av den maximalt tillåtna 
strömmen i systemet. Antag att elsystemet är ett trefassystem med begränsad RMS–ström i vilket en 
trefasig last förses med en transformator som är gjord för att max leverera 1200 A(RMS). Om 
strömövertonerna börjar öka i detta system ökar RMS-värdet enligt ekvation 4.15. För att då inte 
överstiga maxvärdet, d.v.s. 1200 A, måste man minska på den överförda effekten genom 
transformatorn. Resultatet blir att den reella effekten till lasten (kunden) måste minska och 
övertonerna upptar en del av den totala kapaciteten som därmed inte kan utnyttjas. 
 
Ytterligare fall av strömdistorsion orsakar förluster då nolledaren blir överbelastad. I olyckliga fall kan 
ett osymmetriskt system bilda strömamplituder som överlagrar varandra i nolledaren och som är högre 
än den högsta strömamplituden i någon av de tre faserna. Tidigare har nämnts att nollföljdskaraktären 
har multiplar av tre. Eftersom alla är i fas kommer de att summeras i neutralledaren. Därför bör 
nolledaren vara grövre konstruerad för att kunna hantera ev. höga strömtoppar [13]. 
 

4.2.4 Mätning av övertoner [19] 

I ett kraftnät får lasten sin effekt överförd med den fundamentala frekvensen och det är bara den som 
kan tillföra reell effekt till elektriska apparater. Övertonerna ger alltså inte något bidrag till den effekt 
som man kan dra nytta av. Dock måste alla deltoner vara med i beräkningarna för att ge ett korrekt 
RMS-värde. Summan av alla övertoner ”root mean square” kan beräknas enligt ekvation 4.15: 
 

 
 4.15 

 
Om den fundamentala tonen(  utelämnas ur ekvationen fås ett s.k. distorterat RMS-värde. 
 
Genom ekvation 4.16 kan man på ett enkelt sätt beräkna övertonhalten relativt till grundtonen. Relativ 
amplitud av överton  kan skrivas enligt:  
 

 
  4.16 

      

                                                      
8 Då frekvensen ökar koncentreras strömmen ut mot utsidan av ledningen vilket medför mindre aktiv ledningsyta och därmed 
högre resistans. 
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Vid uppskattningar av övertoners storlek och mängd är ett relativt mått bättre än ett absolut mått. Det 
är svårt att avgöra hur mycket övertoner det finns om det bara nämns en absolut siffra. Det är därför 
mer intressant att veta hur stora alla övertoner är tillsammans relativt till grundtonen. THD (Total 
Harmonisk Distorsion) ger ett mått på hur samtliga övertonerna deformerar den tänkta kurvformen. 
Där  är den fundamentala grundtonen, 1  ö . Se ekvation 4.17 och 4.18. 
 

 

100
∑

 4.17 

där  är den fundamentala grundtonen 
 
Samma sak gäller för strömmen: 
 

 

100
∑

 4.18 

4.3 Osymmetri 

För att uppnå bra elkvalitet räcker det inte bara med perfekt sinuskurva med rätt frekvens utan i ett 
trefassystem skall spänningen även ha perfekt symmetri. Perfekt symmetri innebär att de tre 
fasspänningarna skall vara exakt fasförskjutna med 120° och ha samma amplitud.  
 

4.3.1 Symmetriska komponenter 

Eftersom det är matematiskt svårt att handskas med osymmetriska komponenter är det därför lockande 
att använda Fortesques variabeltransform där de tre ingående (osymmetriska) fasstorheterna 
omvandlas till tre symmetriska komponenter. 
  
Transformen ger alltså tre nya symmetriska komponenter för varje fas som är mycket lättare att arbeta 
med. Se figur 4.7 a) 
 

 Plusföljd: Tre komponenter med samma amplitud som är förskjutna 120° resp. 240°. 
Fasföljden är abca enligt figur 4.7 b) och rotationen går i positiv riktning. 

 
 Minusföljd: Tre komponenter med samma amplitud som är fasförskjutna 240° resp. 120°. 

Fasföljden är acba enligt figur 4.7 c) och rotationen går i negativ rikting. 
 

 Nollföljd: Tre komponenter i samma fas och med samma amplitud, se figur 4.7 d).  
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Figur 4.7 Osymmetriska trefasströmmar i a) och de tre symmetriska följderna i b), c) och d) 

 
Ekvationssystemet 4.19 används för att transformera osymmetriska komponenter till symmetriska. 
Matrisen  kallas därför ”transformationsmatrisen för symmetriska komponenter” [21]. 
 

 
1
3

1
1
1 1 1

 4.19 

där  

4.3.2 Orsaker till osymmetri 

Osymmetri vid normaldrift orsakas av: 
 

 Osymmetriska laster. Examensarbetet innefattar inte studier om hur kundernas last beter sig, 
därför betraktas lastosymmetri som osymmetri för elektriska komponenter, t.ex. 
transformatorer. 
 

 Osymmetrisk impedans för varje fasledning. Vid mätpunkterna är det en blandning mellan 
kablar och luftburna ledningar [13]. 
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4.3.3 Osymmetrins skadeverkan 

Osymmetriskt tillstånd orsakar extra uppvärmning i elektriska apparater som i sin tur ger en försämrad 
funktion. De tre faserna kommer alltså inte att förbruka lika mycket effekt. Om en t.ex. en motor 
matas med minusföljds- och nollföljdskomponent ger detta sämre prestanda, dvs. sämre vridmoment. 
Större problem blir det om minusföljden är stor eftersom minusföljden roterar i negativ rikting och 
orsakar en motroterande flödesvåg i motorn som motarbetar den positiva rotationen.  
 
Nollföljden representerar en obalans som orsakar strömmar i nolledaren. I många fall är elektriska 
apparater Δ-kopplade eller Y-kopplade med ojordad nollpunkt. Det kan därmed inte existera någon 
nollföljdsström. Därför är det vanligare i elkvalitetssammanhang att enbart minusföljdens storlek 
analyseras [22]. 

4.3.4 Osymmetriska mätenheter 

Vid analys av osymmetri bör relativa värden för minus- och plusföljd användas. Halten av respektive 
symmetrisk följd kan då lättare avläsas. Följande förhållanden analyseras i mätresultaten. 
 

 
ö  4.20 

 
 

ö  4.21 

4.4 Kortvariga spänningsvariationer 

Ett kortvarigt spänningsfall karakteriseras av en hastig spänningsförändring av den nominella 
spänningen följt av en spänningstillbakagång strax efter. Om spänningen skulle minska eller öka under 
längre tid övergår det kortvariga spänningsfallet till s.k. underspänning resp. överspänning och om 
spänningen under en mycket lång tidsperiod är felaktig behandlas detta som en långsam 
spänningsvariation, se kapitel 4.5. 
 
Kortvariga spänningsvariationer kan delas in i spänningsminskningar (eng. sag) och 
spänningsökningar. Spänningsändringar som är mindre än 15 % av  beror ofta på laständringar och 
större spänningsändringar beror på fel. 
 

 Spänningsminskning(voltage sag), se figur 4.8, är en minskning mellan 0.1 och 0.9 p.u. i RMS 
för spänning och gäller mellan en halv period till en minut. Spänningsminskningar bildas vid 
abrupt ökning av en last t.ex. vid kortslutningar och fel eller viss borkoppling av 
kraftledningar. Mer vanligt är dock att spänningsminskningar sker vid exempelvis start av 
vindkraftverk eller andra generatorer i närheten. 

 
Figur 4.8 Spänningsminskning 
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 Spänningsökning(voltage swell), se figur 4.9, innebär en ökning mellan 1.1 och 1.8 p.u. i RMS 
för spänning under mellan en halv period och en minut. Spänningsökningar kan ske vid abrupt 
minskning av en last eller om en felinställd/trasig lindningsomkopplare är inkopplad i nätet 
[23]. 

 
Figur 4.9 Spänningsökning 

4.5 Långsamma spänningsvariationer 

Långsamma spänningsvariationer uppstår vanligtvis då belastningen i nätet ändras. 
Belastningsförändringar sker ofta i cykler om dygn och årstider. Under normaldrift eftersträvas att 
bevara den nominella spänningen så bra som möjligt. Om regleringen misslyckas och en för hög 
spänning uppstår kan elektriska apparater överhettas och i värsta fall haverera. Om spänningen istället 
skulle bli för låg kan elektriska apparater stängas ned.  
 
För att reglera spänningen i distributionsnätet används lindningskopplare i transformatorer och 
effektkompensering med kondensatorbatterier (produktion av reaktiv effekt).  
 
Långsamma spänningsvariationer uppstår på grund av variationer i vinden som ger motsvarande 
variationer i effekt. Eftersom man inte kan kontrollera vindens variationer måste ett reglersystem för 
större vindkraftsparker vara installerat.  
 
För att vara säker på att elsystemet klarar de allra extremaste situationerna uppskattas de maximala 
långsamma variationerna genom att studera två extremfall [13]: 
 

 Maximal last hos kunder samtidigt som minimal effekt från vindkraftverk. 
 Minimal last hos kunder samtidigt som maximal kontinuerlig effekt från vindkraftverk. 

4.6 Standarder 

Det finns olika normer som skall följas vid inkoppling av produktionsanläggningar, mätningar på 
dessa och hur pass mycket de får påverka elnätet. Exempelvis beskriver AMP [14] och ASP [24] vilka 
krav nya produktionsanläggningar skall uppfylla för att få kopplas till elnätet och SS-EN50160 
beskriver allmänt vilka egenskaper som spänningen i de Svenska näten skall ha. Olika IEC-standarder 
beskriver hur mätningar skall genomföras för att få pålitliga resultat. Avvägningar har fått göras för att 
utföra arbetet på ett så likvärdigt sätt som möjligt, men inom rimliga gränser. 

4.6.1 AMP  

Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar till elnätet 
Denna handling är framtagen av Svensk Energi för att utgöra ett hjälpmedel för nätägare för 
bedömning av åtgärder vid anslutning av max 1.5 MW till mellanspännings- eller lågspänningsnätet. 
Det är även en kravspecifikation för de skydd som elnätsägaren skall kräva för att nätet skall ha ett 
fullgott skydd vid fel i produktionsanläggningen eller i elnätet. Rapporten gäller alla mindre aggregat 
men i första hand är kraven anpassade för vindkraftverk [14]. 
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4.6.2 ASP  

Anslutning av Större Produktionsanläggningar till elnätet 
Denna handling innehåller anvisningar för hur anslutning av större produktionsanläggningar skall 
utföras och vilka egenskaper som stora vindkraftanläggningar skall ha. ASP används vid anslutning till 
regionnätet. I dokumentet nämns även att den gäller för produktionsanläggningar större än 25 MW 
men den används i praktiken även för något mindre anläggningar anslutna till regionnätet. Anslutning 
av större produktionsanläggningar kräver mer ingående studier än vid anslutning av enskilda mindre 
produktionskällor och dessutom finns mindre erfarenhet av stora vindkraftparker vilket gör det svårt 
att få en överblick av vad som bör studeras inför anslutning. Därför har ett projekt som resulterat i 
dessa föreskrifter genomförts fram inom det svenska vindkraftsprogrammet ”Vindforsk-II” som 
finansieras av olika kraftsnätsföretag [24]. 

4.6.3 SvKFS 2005:2 

Affärsverket Svenska Kraftnäts föreskrifter och råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av 
produktionsanläggningar. 
Denna föreskrift ställer krav på viss teknisk dimensionering av produktionsanläggningar för att skapa 
de nödvändiga förutsättningarna för driftsäkerhet i det nationella elsystemet. Dessa krav anser bland 
annat störningstålighet, spänningsreglering och effektreglering. Dessa föreskrifter gäller för 
vindkraftsanläggningar större än 1.5 MW [25]. 

4.6.4 IEC 61000‐4‐7 

Testing and measurement techniques – General guide on harmonics and interharmonics 
measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto 
Denna standard är tillämpbar i instrument avsedda för att mäta spektralkomponenter upp till 9 kHz 
som är sammansatta utifrån en grundton på 50 eller 60 Hz. Denna standard skiljer på övertoner, 
mellantoner (icke-heltalsmultiplar av grundfrekvensen) samt komponenter som ligger högre än 
övertonsgränsen på 9 kHz.  
 
Denna standard definierar noggrant hur mätinstrument för mätningar upp till 9 kHz-toner skall 
konstrueras. För toner över 9 kHz är definitionen provisorisk och mindre genomarbetad [26]. 

4.6.5 IEC 61000‐4‐15 

Testing and measurement techniques – Section 15: Flickermeter –Functional and design 
specifications 
Denna standard ger en funktions- och designspecifikation för flickermätningsapparater. Informationen 
presenteras för att möjliggöra konstruktion av ett instrument som mäter flickeremissionen  och  
[27]. 

4.6.6 IEC 61400‐21 

Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines 
Denna standard är framtagen för att vindturbintillverkare och vindturbinoperatörer skall kunna 
säkerställa att deras produkter uppfyller europeiska elkvalitetskrav. Den innehåller definitioner och 
specifikationer av de mått som skall bestämmas vid fastställning av hur en nätinkopplad vindturbin 
påverkar elkvaliteten. Dessutom beskriver standarden de mätprocedurer som krävs för att bestämma 
dessa mått samt procedurer för att estimera vilken påverkan på elkvaliteten som en eller flera 
vindturbiner har vid inkoppling på en speciell plats [16]. 

4.6.7 IEC 61000‐4‐30 

Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods 
Definierar metoder för mätning och interpretering av resultaten. Mätmetoder som ger pålitliga resultat 
som kan återskapas beskrivs för varje relevant parameter. De parametrar som standarden behandlar är 
enbart spännigens egenskaper såsom obalans i matningsspänningen, spänningsamplitud, frekvens, 
flicker, spänningsfall, övertoner och transienter [28]. 
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4.6.8 SS‐EN50160 

Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution 
Svensk standard som är översatt från europastandarden ”EN-50160 – Voltage characteristics of 
eletricity supplied by public distribution systems”. Den anger huvudegenskaperna hos spänningen i 
kundens anslutningspunkt i ett allmänt distributionsnät för låg- och mellanspänning under normala 
driftförhållanden, d.v.s. spänningens frekvens, storlek, kurvform och symmetrin mellan faser. 
Standarden anger de gränser eller värden mellan vilka alla kunder kan förvänta sig att spänningen 
bibehålls [15]. 

4.7 Gränsvärden 

I de standarder som beskrivs i kapitel 4.6 anges ett antal gränsvärden för olika elkvalitetsparametrar. 
Först och främst har AMP [14] och ASP [24] följts eftersom de produktionsanläggningar som finns 
med i mätningarna omfattas av dessa. Vid analys av mätvärden har även viss hänsyn tagits till vad som 
står i Svensk Standard [15]. 

4.7.1 Flicker 

Enligt AMP [14] gäller följande: 
 

 0.35 får ej överstigas 
 0.25 får ej överstigas 

 
Enligt ASP gäller följande: 
 

 0.1 får ej överstigas 
 
Enligt Svensk Standard [15] gäller följande: 
 

Tabell 4.1 Gränsvärden för flicker 
 Nätspänning under 1 kV Nätspänning mellan 1 kV och 35 kV 

 - - 
 Under 1 Under 1 

  
Samtliga ovanstående gränsvärden skall enligt Fortums föreskrifter innehållas under 95 % av tiden i en 
mätperiod. [29] 

4.7.2 Övertoner 

Tabell 4.2 beskriver de maxvärden för övertoner i en mindre produktionsanläggning får avge enligt 
AMP [14]. Enligt ASP får THD_I, d.v.s. THD för strömövertoner uppgå till max 2.5%. 
 

Tabell 4.2 Gränsvärden för övertoner 
 AMP ASP 

Övertoner (upp till 40 
ordningen) 

Udda ton 4 %  

Jämn ton 1 %  

THD_U 6 %  

THD_I  2.5 % 
 

Under normala driftförhållanden skall, under varje period av en vecka, 95 % av effektivvärdet under 
10 minuter av varje överton i spänningen vara mindra än eller lika med värdena angivet i tabell 4.3. 
Tabellen beskriver de maxvärden för övertoner som får finnas i elnätet på mellanspänningsnivå enligt 
SS-EN50160 [15]. Figur 4.10 är en grafisk åskådliggörelse av innehållet i tabellen. 
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Tabell 4.3 Gränsvärden för övertoner 
Udda övertoner Jämna övertoner 

Icke multipler av 3 Multipler av 3 
Ordning n Relativ 

spänning 
Ordning n Relativ 

spänning 
Ordning n Relativ 

spänning 
5 6 % 3 5 %* 2 2 % 
7 5 % 9 1.5 % 4 1 % 

11 3.5 % 15 0.5 % 6…24 0.5 % 
13 3 % 21 0.5 %   
17 2 %     
19 1.5 %     
23 1.5 %     
25 1.5 %     

*)beroende på nätets utformning kan värdet för tredjetonen vara avsevärt lägre 
 

 
Figur 4.10 Gränsvärden för övertoner 

 
THD hos matningsspänningen (inkl. alla övertoner upp till och med den 40:e) skall enligt [15] vara 
mindre än eller lika med 8 %. 

4.7.3 Långsamma Spänningsvariationer 

 
Enligt SS-EN50160 [15] gäller följande: 
 
Nätspänning mellan 1kV och 35kV under normala driftförhållanden: 
 

 Under varje period om en vecka skall 95 % av matningsspänningens effektivvärde under 10 
minuter vara inom 10 %  

 
Enligt AMP [14] gäller följande: 
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 Då spänningsvariationer orsakas av belastningsändringar genom variation av årstid och tid på 
dygnet måste 95 % av spänningens 10-minuterseffektivvärden under varje vecka ligga inom 
intervallet 10 % och +6 %.  
 

 Då långsamma spänningsvariationer orsakas av vindkraftverk måste 95 % av spänningens 10-
minuterseffektivvärden under varje vecka ligga inom intervallet 2.5 % av den nominella 
spänningen. I variationen skall spänningsregleringens dödband inräknas. Större variationer i 
spänningen kan tillåtas om nätet medger, dock krävs i sådana fall mycket noggranna 
spänningsberäkningar och nätstudier. 

 
ASP [24] har något lägre krav på spänningsvariation och accepterar att sällan förekommande 
spänningsvariationer kan vara större än de som förekommer mer frekvent. 
 

 Vecka – säsong: 5 % 
 Dygn: 3 % 

4.7.4 Osymmetri 

I ASP och AMP finns inte gränsvärden för osymmetri definierade. Därför följs istället SS-EN50160 
[15]. Eftersom minusföljdsspänningen är den komponent som har betydelse för möjlig störning av 
apparater anges enbart gränsvärden för denna:  
 
Under normala driftförhållanden vid nätspänning mellan 1 kV och 35 kV skall, under varje period av 
en vecka, 95 % av minusföljdsspänningens effektivvärde under 10 minuter vara inom 0 till 2 % av 
plusföljdsspänningen. I vissa områden kan en osymmetri på upp till 3 % tillåtas. 

5. Beskrivning av analyserade nät 

5.1 Översikt 

I denna rapport har tio vindkraftverk/vindkraftsparker och ställverk studerats. I detta kapitel beskrivs 
viktiga delar av nätet som har betydelse för examensarbetet: 
 
Samtliga beteckningar är fiktiva. Ns.A betyder nätstation A, stor bokstav används för 130 kV-
nätstationer och liten bokstav används för 40 kV-nätstationer. Ns.a är alltså inte samma nätstation som 
Ns.A. L2 betecknar utgående ledning från nätstationerna till olika lokalnät. Vk.1 betyder vindkraftverk 
och Vp.1 betyder vindpark. Ns.d_L2_Vk1 betyder således, vindkraftverk 1 på utgående ledning 2 till 
lokalnät från 40 kV-nätstation d. 
 

 Nätstation Ns.A 
 Vindkraftverk Ns.d_L2_Vk1 
 Vindkraftverk Ns.d_L3_Vk1 
 Vindkraftverk Ns.A_L3_Vk1 
 Vindkraftverk Ns.A_L3_Vk2 
 Vindpark Ns.A_Vp3 
 Vindpark Ns.d_Vp1 
 Vindpark Ns.F_Vp1 

 
Figur 5.1 visar en översiktskarta över nätet kring Strömstad i Bohuslän. I rött en 130 kV-ledning som 
går från Ns:B till Ns.C. I mitten nätstation Ns.A som förser lokalnätet genom blå ledning (40 kV). 
Utmärkt på kartan är också de vindkraftverk/parker som har ingått i studien, dock inte alla då 
Ns.F_Vp1 ligger i Värmland. Lokalnätet är inte utritat i kartan. Figur 5.2 visar en schematisk översikt 
avnätet kring Ns:A. I tabell 5.1 sammanställs tekniska specifikationer för respektive vindkraftspark. 
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Figur 5.1 Översiktskarta. 130/40 kV – ledningar och vindkraftverk i Bohuslän. 
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Figur 5.2 Översiktsschema, 40 kV-nät Strömstad 
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Tabell 5.1 Teknisk sammanställning över vindkraftsparker 
Vindkraftspark Mättransformator Vindkraftverk Reglering 
Ns.A 600/5 A, 11 kV/110 V - - 
Ns.d_L2_Vk1  - 1 st á 0.6 MW, modell: m1.1 - 

Ns.d_L3_Vk1  500/5 A, 1100/110 kV 1 st á 0.75 MW, modell 
m1.2 

A0, stallreglerad med 
konstant varvtal 

Ns.A_L3_Vk1  100/5 A, 1100/110 kV 1 st á 0.75 MW, modell 
m1.2 

A0, stallreglerad med 
konstant varvtal 

Ns.A_L3_Vk.2 - 1 st á 0.15MW, modell: inga 
uppgifter. 

- 

Ns.A_Vp3  
 

1200/1 A, 1100/110 kV 6 st á 2,5 MW, modell m2 C1, Variabel hastighet med 
pitchreglering, 
dubbelmatad 
asynkrongenerator 

Ns.F_Vp1  - 8 st á 2 MW, modell m3 - 
Ns.d_Vp1  - 6 st á0.8 MW, modell m4 - 

5.2 Ns.A 

Ställverket Ns.A är beläget i Bohuslän och är kopplat till en 130 kV-ledning som går mellan Ns.B och 
Ns.C. Se figur 5.3 med tillhörande tabell 5.1. 
 
Spänningen transformeras ned till 40 kV med hjälp av en transformator. 40 kV-skenan är därefter 
uppdelad i två delskenor: en A-skena för att försörja ytterligare tre transformatorer och en C-skena för 
inkoppling av fyra närbelägna orter. Transformator T1 och T2 transformerar ned spänningen till 11 kV 
medan T3 är kopplad till en två-delad vindpark med sex stycken kraftverk på totalt 9 MW i 
Ns.A_Vp.1 och Ns.A_Vp.2.  
 
11 kV-skenan är också uppdelad i en A- och B-skena. A-skenan försörjer tätorter medan B-skenan 
försörjer landsbygden. Fyra utgående ledningar går till tätorter medan de resterande fyra ledningarna 
går till landsbygden. På A-skenan sitter även ett kondensatorbatteri. 
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Figur 5.3 Kopplingsschema Ns.A.  

T11: 7130/40 kV. T1:10 MVA, 70/10 kV. T2:10 MVA, 70/10 kV. T3: 10 MVA, 45/11 kV 

5.3 Ns.d_L2_Vk1 

Ns.d_L2_Vk1 är ett äldre vindkraftverk som är inkopplad på lokalnätet N, se tabell 5.1 för tekniska 
data. Detta kraftverk står geografiskt nära Ns.d_L3_Vk1 och 2, men de är alla tre inkopplade på olika 
nät. 

5.4 Ns.d_L3_Vk1 

Ns.d_L3_Vk1 är ett vindkraftverk av typ A0 på 0.75 MW och är placerat i lokalnät kopplat till 
Ns.d_L3, se tabell 5.1 för tekniska data. Nätet till Ns.d_L3 är i sin tur kopplat till nätstationen Ns.d 
som ligger ca 2 mil norr om Ns.A. Kraftverket ligger långt in i det radiella nätet med många kunder 
runtomkring. 

5.5 Ns.A_L3_Vk1 

Ns.A_L3_Vk1 är ett av två vindkraftverk av typ A0 i lokalnätet Ns.A_L3, se tabell 5.1 för tekniska 
data. Nätet är kopplat till Ns.A. Märkeffekten är 0.75 MW.  

5.6 Ns.A_L3_Vk2 

Ett mindre vindkraftverk som är placerat i lokalnät Ns.A_L3, kopplat till Ns.A, se  tabell 5.1 för 
tekniska data. 
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5.7 Ns.A_Vp3 

Ns.A_Vp3 ligger en mil söder om Ns.A. Nätstationen i Ns.A_Vp3 är PCC för sex stycken 
vindkraftverk av typ C1 på vardera 2,5 MW (totalt 15 MW), se figur 5.4 med tillhörande tabell 5.1. 
Ns.A_Vp3 är i sin tur kopplad till Ns.A och Ns.C. 
 
Vindkraftsparken är i sitt område banbrytande tack vare storleken på turbinerna som är bland de 
största (2.5 MW) i landbaserade vindkraftparker. Parken är relativt ny och invigdes 4e juni 2008. 
 

 
Figur 5.4 Förenklat kopplingsschema, Ns.A_Vp3. T1: 6 MVA, 45/11.5 kV 

5.8 Ns.F_Vp1 

Vindparken Ns.F_Vp1 ligger i mellersta Dalarna drygt 2 mil syd-väst om Mora. Anläggningsstorleken 
innefattar 8 st vindkraftverk på vardera 2 MW. Parken är inkopplad via en transformator för att sen 
möta en 50 kV-ledning som går till Ns.E och Ns.D, se figur 5.5 med tillhörande tabell 5.1. Parken togs 
i drift under hösten 2008. 
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Figur 5.5 Förenklat kopplingsschema, Ns.F_Vp1 

5.9 Ns.d_Vp1 

Ns.d_Vp1 är en vindkraftspark innehållande sex stycken turbiner. Anslutningen sker till en PCC som i 
sin tur är kopplad till nätstationen Ns.d. Se tabell 5.1 för tekniska data och schema i för exakt position 
och anslutning i nätet. 

6. Beräkningar 

För att avgöra vilka vindkraftverk som kommer påverka elkvaliteten samt kunna jämföra mätresultat 
med teori har beräkningar gjorts enligt de metoder som Fortum använder sig av vilka beskrivs i detta 
kapitel. Delvis utifrån dessa beräkningar har intressanta mätpunkter valts ut. 
 
Det som har undersökts är först och främst hur stor nätets kortslutningseffekt, , i vindturbinernas 

anslutningspunkt är i förhållande till vindturbineffekten, . Om kvoten  är liten föreligger större 

risk för elkvalitetsproblem [13,14]. Ett riktvärde som Fortums nätplanerare använder sig av är att 
vinturbinernas effekt inte får överstiga 1/10 av  i anslutningspunkten. Det finns även ekvationer för 
att bestämma det teoretiskt nödvändiga effektförhållandet(SCR) vilket beskrivs i kapitel 4.1.7. Då  
och  för ett kraftverk och dess anslutningspunkt är kända kan förväntade flickeremissioner beräknas 
enligt kapitel 4.1. 
 
Även spänningsvariationer i anslutningspunkterna jämförs. I de nät som har störst skillnad i 
spänningen vid minimal och maximal vindkraftsproduktion föreligger störst risk för 
elkvalitetsproblem. 
 
Till de tidigare beräkningar som finns har olika mjukvaror använts. PSS®E har använts för att beräkna 
spänningsändringen med och utan vindkraftsproduktion. Kortslutningseffekten i anslutningspunkterna 
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på 40kV-nätet har även beräknats fram med PSS®E. PowerGrid v2.2.0 har används för avläsning av 
kortslutningseffekt och spänningar i lokalnät. 

6.1 PowerGrid 

PowerGrid är en mjukvara framtagen av TietoEnator som presenterar geografisk information om alla 
Fortums nät ända ned till 0.4 kV. Programmet är uppbyggt kring Smallworlds GIS – Geographical 
Information System (numera ägt av GE Energy), vilket är en plattform som kan presentera mycket 
stora informationsmängder för ett stort antal användare. Fortum använder programmet till att 
kontinuerligt lägga in information om nätet, såsom kabeltyper, kabellängder och transformatorer. 
 
Programmet kan utföra lokalnätsberäkningar som bland annat ger trefasig kortslutningseffekt, , i 
alla noder. Programmet beräknar även spänningsfall från utgångsnoden till alla underliggande noder 
samt spänningsstyvhet, effektflöden och kortslutningsströmmar.  
 
PowerGrid utför belastningsflödesberäkningar med Newton Raphsons algoritm, resultatet anses vara 
konvergerat när spänningsändringen mellan två iterationer är mindre än 30 V i den nod som har lägst 
spänning i regionnätet eller vid mindre än 1 V i lokalnät [30]. 
 

6.1.1 Effektflöde 

Effektflödet i nod i ges i belastningsflödesberäkningarna av: 
 

  , ,  6.1 

 
där ,  är den aktiva effekten till lasterna i nod i och ,  är de aktiva effektförlusterna i 
ledningar och andra nätkomponenter som matas genom nod i [30]. 
 
Den reaktiva effekten i nod i fås därefter enligt: 
 

  tan Φ  6.2

 

där Φ  är effektvinkeln i nod i. Den skenbara effekten i nod i ges nu utifrån . 

 

6.1.2 Ledningsberäkningar 

Maximala effekter kan beräknas på motsvarande sätt som beskrivet ovan vilket ger , . Maximal 
lastström genom ledningsavsnitt ij kan därefter beräknas: 
 

 
,

,

√3
 6.3 

 
där ,  är den skenbara effekten i noden vid ledning ij’s ändpunkt vid maximal belastning och  
är huvudspänningen i nod som ligger i ledning ij’s ändpunkt. 
 
I databasen som PowerGrid använder sig av finns specificerat vilka ledningstyper som går mellan alla 
noder samt dessa ledningars längd, resistans, reaktans, induktans, och kapacitans m.m. Utifrån detta 
kan effektförlusterna på ledning ij i figur 6.1 beräknas: 
 

  P , 3I , R  
Q , 3I , X  

6.4 
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där  och  är resistans respektive reaktans för ledning ij. 
 

 
Figur 6.1 Ledningsrepresentation 

 
Dessutom beräknas den reaktiva effekten som uppkommer på grund av kapacitansen till jord: 
 

  ,  6.5 

 
där  är susceptans till jord per fas för ledning ij. 
 
Spänningsfallet på en ledning beräknas: 
 

  Δ , cos Φ Φ  6.6 

 
Spänningsstyvheten [V/W] (Voltage Rigidity) är ett mått på hur mycket spänningen i nod i ändras om 
den inmatade effekten i noden förändras och beräknas enligt: 
 

 
Δ · 100% 6.7 

 
där  är resistansen i nätet som matar nod i och  är spänningen i nod i [30]. 
 

6.1.3 Lastmodell 

I PowerGrid kan två olika lastmodeller att väljas, dels finns typkurvor för belastningen av olika 
förbrukningsgrupper för varje timme under ett år och dels en metod som använder Velanders ekvation 
som är baserad på årlig energiförbrukning och justerbara Velanderfaktorer.  
 
Typkurvor  
Detta är en heltäckande metod som helt kan anpassas till belastningens utveckling, kurvorna består av 
dygns- och årsvisa effektkurvor för olika kundkategorier i form av medelvärde och standardavvikelse 
för varje timme. För varje kundkategori finns typkurvor för: 
 

 Tre årstider: Vinter, Vår/Höst, Sommar 
 Vardag/Veckoslut 
 Tre olika dygnsmedeltemperaturer för vardera av de ”tre” årstiderna 

 
Ett exempel på en typkurva för småhus finns i figur 6.2. 
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Figur 6.2 Typkurvor för kategorin småhus/elpanna – nybyggnad, veckoslut [31] 

 
Allmänt ges effekten i varje lastpunkt för varje timme under ett år av summeringen: 
 

 
·  6.8 

 
och kurvan har således 8760 st värden (antal timmar på ett år) där  är genomsnittlig effekt för 
timme t hos lastgrupp g,  är årlig referensenergiförbrukning av grupp g i en nod och  är den 
årliga referensenergiförbrukning som används i lastkurvorna.  är förväntad effekt vid  för 
grupp g och k är en sannolikhetsfaktor som multipliceras med standardavvikelsen  för timme t. 
Summan av standardavvikelsen och förväntade effekten ger lastindexet  för lastgrupp g [30]. 
 
Den förväntade effekten  bestäms utifrån , effekt i förhållande till medeleffekt under timme 
t: 
 

  ·
8760 · 100

 6.9 

 
Standardavvikelsen  bestäms utifrån avvikelse  i procent av medeleffekt [30]: 
 

  ·
8760 · 100

 6.10 

 
Velanders Formel 
Toppvärdet av effektförbruktningen, ,   hos en lastgrupp, g beräknas enligt 
 

  , √  6.11 

 
där W är årlig energiförbrukning hos grupp g,  och  är Velanders faktorer för grupp g. Den 
första delen av ekvationen beskriver medeleffekten hos en kundgrupp med den årliga 
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energiförbrukningen W och den andra delen beskriver skillnaden mellan medellast och maxlast hos 
denna kundgrupp. 
 
Jämförelse mellan typkurvor och Velanders formel  
Typkurvor ger i de flesta fall en bättre beskrivning av lasten än Velanders formel eftersom sistnämnda 
enbart anger maxeffekten. Denna antas vara normalfördelad vilket dock inte alltid är fallet i 
verkligheten. Med Velanders formel erhålls alltså enbart maxeffekten, men ingen information om när 
maxeffekt inträffar eller om avvikelser finns kan utläsas och således inte heller effektuttagets 
fördelning över dygnet. 
 
Vid summering av flera olika lasttyper fås en bättre beskrivning med typkurvor än med Velanders 
formel. I figur 6.3 visas hur summationen av typkurvor för två olika lasttyper resulterar i en kurva med 
nytt utseende medan en summering av Velandernivåerna för de två lasttyperna enbart resulterar i en ny 
total maxnivå. Tidigare har Velandermetoden haft fördelen att olika laster är lättare att summera för 
hand än vad typkurvor är, men med dagens tekniknivå är summering av typkurvor inte längre särskilt 
tidskrävande [31].  
 
På grund av typkurvornas fördelar gentemot Velanders formel hade det varit en fördel att använda 
dessa i simuleringarna. Dock är inte ännu typkurvorna verifierade av Fortum och således har 
Velanders formel valts som lastmodell i simuleringarna. För att avgöra hur mycket detta val påverkar 
resultatet har även resultat från simuleringar med typkurvor överskådligt jämförts med Velander-
simuleringarna och valet av lastmodell har inte visat sig påverka resultatet nämnvärt. 
 

 
Figur 6.3 Summering av två olika lasttyper, x-axeln anger timme på dygnet 

 

6.1.4 Transformatormodell  

 
Den relativa läckresistansen hos transformatorer modelleras med: 
 

 

1000 ·
 6.12 

 
där  är förlusterna i transformatorn. 
 
Detta ger sedan transformatorns läckresistans R enligt: 
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  6.13 

 
där  är transformatorns nominella spänning, om  beräknas med avseende på transformatorns 
högspända sida sätts , annars .  är transformatorns märkeffekt, och  är 
transformatorns relativa läckresistans: 
 
Därefter kan transformatorns relativa läckreaktans beräknas utifrån den relativa impedansen 
/100 enligt: 

 
 

 6.14 

 
Detta ger reaktansen: 
 

 
 6.15 

 
För alla transformatortyper utom Yzn, Dzn, Dyn och Yyn antas att transformatorimpedansens 
nollföljdskomponent är lika stor som plusföljdskomponenten, dvs  [30].  
 

 För Yzn och Dzn gäller att 0.4  och 0.1 .  
 För Dzn-kopplade transformatorer gäller att 0.95 .  
 För Yyn-kopplade transformatorer gäller att 10 . 

 
Förlusterna  vid ett visst effektflöde ,  genom transformatorn ges av: 
 

  ,  6.16 

 
 

, ·
100

 6.17 

 
Trelindningstransformatorer modelleras med y-koppling av tre impedanser: 
 

 

2
 

2
 

2
 

6.18 

 
där ,      är impedansen för varje gren i y-kopplingen, d.v.s.  representerar impedansen kopplad 
till lindning 1 och  är impedansen mellan lindningar som beräknas enligt   [30].  
kan mätas på primärsidan när sekundärsidan är kortsluten och tertiärsidan är öppen, på motsvarande 
sätt kan  mätas på sekundärsidan när tertiärsidan är kortsluten och primärsidan är öppen. 
Motsvarande gäller för  [32]. 
 
Resistans och reaktans beräknas för trelindningstransformatorn på samma sätt som hos 
tvålindningstransformatorn, d.v.s. enligt ekvation 6.13 och 6.15. 
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6.2 PSS®E 

I detta kapitel redogörs för grunderna för hur PSS®E fungerar i statiska analyser. För djupare och mer 
ingående funktioner hänvisas läsaren till manualen [33]. 
 
Power System Simulator for Engineering är ett integrerat, interaktivt program för simulering, analys 
och optimering av elsystem. Programmet är utvecklat av Siemens PTI där användningsområdet bland 
annat är att utföra lastflödesberäkningar. Hela Sveriges regionnät ned till 40 kV finns inlagt i PSS®E. 
Olika beräkningar kan utföras, bl.a. belastningsfördelningsberäkningar, dynamiska simuleringar och 
felanalyser. 
 
Då vindkraftverken som analyseras i detta examensarbete oftast är inkopplade på lägre 
spänningsnivåer (10 kV) har enbart beräkningar för vindparken Ns.A_Vp3 gjorts i detta program. 
Vindparken har i detta fall fått implementeras i programmet för att kunna simulera 
spänningsändringarna.  
 
I figur 6.4 beskrivs hur data behandlas och modifieras i samband med användning av PSS®E. Från 
Svenska Kraftnät hämtas kraftnätsdata (ASCII-fil) för hela regionnätet. Rådata kan modifieras enligt 
egna önskemål och Fortum kan därmed sätta egna gränser och lastprofiler. Vid 
lastflödesberäkningarna användes en höglastprofil som hade till uppgift att avspegla en värsta-fallet-
situation. Höglastprofilen används dock bara i området runt vindkraftsparken i Ns.A_Vp3 dvs. i 
aktuell kommun och inte i hela Sverige. Den modifierade datan blir indata i PSS®E där önskad 
behandling av indata sker.  
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Figur 6.4 Rådata modifieras enligt Fortums egna önskemål innan lastflödesberäkningen utförs  
 

6.2.1 Simuleringsmodell 

 
Den allra vanligaste simuleringsmetoden vid statiska analyser är att göra en 
belastningsflödesberäkning för elnätet som skall studeras och i PSS®E kan en sådan utföras. I en 
belastningsflödesberäkning löser den valda lösningsalgoritmen ett obalansproblem. Först efter 
lösningen kan alla noder i elsystemet vara i balans mellan produktion och konsumtion av aktiv resp. 
reaktiv effekt. Vid belastningsflödesberäkningar antas systemet vara symmetriskt och därmed är 
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minus- och nollföljden noll. Därför kommer bara transformator-, lednings- och lastmodeller att 
modelleras med plusföljden.  
 
Vid belastningsflödesberäkningen beskrivs transmissionsledningar och transformatorer som linjära 
algebraiska ekvationer: 
 

   6.19

 
där  är en vektor för strömmens plusföljd i riktning in mot nätet från varje nod,  är en vektor för 
spänningens plusföljd vid noderna och  är elsystemets admittansmatris. 
 
Om  och  är okända kan belastningsflödesberäkningen fortlöpa. I praktiken är de alltid okända 
men med belastningsflödesberäkningen kan programmet hitta en lösning som matchar ekvation 6.19 
samt last- och generatornodernas villkor. Först när  har bestämts kan alla effektflöden i 
transmissionsledningar och transformatorer beräknas [33]. 
 
Inställningar under simulering i PSS®E är följande:  
 

 Belastningsfördelningsberäkningsmetod: Full-Newton-Raphson 
 Stegande transformatorer (lindningsomkopplare): På 
 Stegande shuntkondensatorer: På 

 

6.2.2 Transformatormodell 

I PSS®E modelleras en transformator enligt figur 6.5. Modellen inkluderar en representation av 
magnetiseringsinduktansen på primärsidan ( ) och läckreaktansen på sekundärsidan ( ). 

iU jU

 
Figur 6.5 Modell för en transformator 

 
För omkopplingstransformatorer är omkopplingsförhållandet bestämt med variabeln  på primärsidan. 
Läckreaktansen modelleras som konstant vilket är möjligt om läckreaktansen på sekundärsidan är 
beroende av antal lindningsvarv på sekundärsidan men oberoende av antal lindningsvarv på 
primärsidan och eftersom lindningstalet är konstant på sekundärsidan är detta möjligt.  
 
Många trefastransformatorer bildar en fasförskjutning (spänning) mellan primära och sekundära sidan. 
En vanlig koppling är Δ - Y transformatorn som ger en fasförskjutning på 30°. Figur 6.6 illustrerar hur 
PSS®E modellerar en sådan transformator. Representationen för plusföljden skapas genom att bilda en 
fiktiv Y – Y transformator med ett komplext omkopplingstal | | /6 . I denna modell kan önskat 
fasskifte anges i . Beroende på om transformatorn har en automatisk stegomkopplare eller är i låst 
läge är | | variabel eller konstant,  är dessutom oberoende av  och vice versa [33]. 
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Figur 6.6 Modell för en stegande transformator 

 

6.2.3 Modell för långa tranmissionsledningar 

Långa transmissionsledningar (>80.5 km) modelleras som Pi-ledningar, se figur 6.7 Här antas 
frekvensen vara konstant, dvs. 50 Hz. 
 

  sinh  6.20 

 
  2

tanh
2

 6.21 

 
  √ 6.22 

 
 

 6.23 

 
där L är ledningens längd,  och    är ledningens impedans resp. shunt-kapacitans (shunt-
konduktansen försummas) per längdenhet vilket gör att även spridningskonstanten (propagation)  och 
stötkonstanten (surge)  är oberoende av ledningens längd. Impedansen och shuntkapacitansen gäller 
för transmissionsledningens fundamenta frekvens.  

2/ijY 2/ijY

iU jUijZ

 
Figur 6.7 Pi-modell för lång transmissionsledning  

 

6.2.4 Modell för korta tranmissionsledningar 

För korta ledningar (<80.5 km) förenklas uttrycket för ledningens impedans och shuntkapacitans enligt 
6.24 och 6.25. 
 

   6.24 

 
 

 6.25 

 
För korta ledningar används underprogrammet TMLC i PSS®E som beräknar serieimpedans och 
shuntkapacitans, diagonalelementen i matrisen är  och . 
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6.2.5 Lastmodell 

I studien användes en höglastprofil men med konstant effektkarakterstik, se ekvationer 6.26 och 6.27, 
där lasten är representerad av den aktiva och reaktiva effektkonsumtionen. 
 

   6.26

 
   6.27

 
PSS®E kan även modellera laster som konstant ström, konstant impedans eller en kombination av alla 
tre. Detta används dock inte i denna modellering.  
 

6.2.6 Modell för generatornoder 

Standardmodellen för en generator visualiseras i figur 6.8 med tillhörande generatorparametrar och 
data i tabell 6.1. Generatorn antas vara inkopplad i nod k via en transformator, vars impedans är  
( ).  
 

 
Figur 6.8 Generatormodell med stegande transformator och transformatorimpedans 

 
Tabell 6.1 Indata för generator 

Typ Enhet 
Reaktiv effekt vid nod k Mvar 
Maximum reaktiv effekt vid nod k Mvar 
Minimum reaktiv effekt vid nod k Mvar 
Lindningstalet för transformatorn MVA 
Transformatorns impedans Ohm 
Maximum aktiv effekt vid nod k MW 
Minimum aktiv effekt vid nod k MW 

 
Om flera generatorer är anslutna vid samma nod kan dessa modelleras individuellt eller grupperas till 
en motsvarande generator. Vid många identiska generatorer representeras modellen som en 
standardmodell enligt figur 6.8. Den producerande skenbara effekten blir summan av effekten från alla 
generatorer. Transformatorns impedans blir den samma som för ett kraftverk, se figur 6.9.  
 
Vindkraftparken Ns.A_Vp3 är från början sammanslagen till en generator i PSS®E. Vid 
examensarbetets simuleringar ändrades denna park till sex skilda generatorer, som det ser ut i 
verkligheten [33]. 
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Figur 6.9 Flera identiska generatorer kan ersättas med en generator 

6.3 Elkvalitetsberäkningar 

Utifrån simuleringarna i PowerGrid fås kortslutningseffekter, spänningar, kortslutningsströmmar och 
spänningsstyvhet i alla noder och utifrån PSS®E erhålls dessutom spänningsändringar vid inkoppling 
av generatorer. Dessa värden används som indata i de elkvalitetsekvationer som redogjorts för i kapitel 
4. 
 
Spänningsändringarna i Ns.A_Vp3 har beräknats med simuleringar i PSS®E genom att jämföra 
spänningsskillnaden i PCC vid maximal respektive minimal vindkraftsproduktion. 
Spänningsändringarna i övriga punkter har beräknats utifrån spänningsstyvheten som har simulerats 
med PowerGrid. För att beräkna den maximala spänningsändringen har vindkraftverkens märkeffekt 
multiplicerats med spänningsstyvheten. 
 
Verkligt SCR har beräknats för samtliga vindturbiner alternativt vindkraftsparker, d.v.s. förhållandet 
mellan kraftverkens märkeffekt och anslutningspunkternas kortslutningseffekt. Där värdena är som 
lägst föreligger störst risk för elkvalitetsproblem. Detta förhållande har sedan jämförts med de 
teoretiskt nödvändiga SCR som beräknats enligt ekvation 4.9 och 4.10.  
 
Förväntade flickeremissioner  ges under kontinuerlig drift av ekvation 4.3 och under start-
/stoppförfaranden av ekvation 4.4. I beräkningarna används flickerkoefficienten  och stegfaktorn  
som fås från vindturbintillverkaren. Under avsnittet resultat presenteras flickeremissioner för varje 
vindturbin/vindturbinpark vid fasvinklarna 30°, 50°, 70° och 85°. 
 

6.3.1 Antaganden vid beräkningar 

 För Ns.d_L2_Vk1 som är en m1.1-turbin är flickerkoefficient och stegfaktor okända. Eftersom 
turbinen är av samma fabrikat och samma storleksklass som m1.2-turbinerna Ns.d_L3_Vk1 & 
2 antas Ns.d_L2_Vk1 ha samma koefficienter som dessa.  
 

 Eftersom maximalt antal inkopplingar per 120 min (  sällan överstiger 12 anges inte 
maximalt antal inkopplingar per 10 min i kraftverksägarnas offertförfrågningsdokument. 

Därför beräknas enbart  vid omkopplingsoperationer. Om  beräknas enligt  

fås dessutom väldigt snarlika värden på  som på . 
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 Vid kontinuerlig drift är det teoretiska -värdet detsamma som -värdet och därför anges 
enbart . 
 

 Värden för den reaktiva effektkonsumtionen i Ns.d_L2_Vk1 är inte kända, detta sätts därför 
till samma värde som för Ns.d_L3_Vk1 & 2 vilket är 160 kVAr då dessa turbiner är liknande. 

7. Beräkningsresultat 

Flickeremissioner beräknas för vinklarna 30°, 50°, 70° och 85°, men för att förenkla resultattabellen 
anges enbart det sämsta emissionsvärdet. 
 
För olika vindkraftsparker finns olika information att tillgå, därför har inte alla önskade värden kunnat 
beräknas. För Ns.A_L3_Vk.2, Ns.A_L3_Vk.1 och Ns.d_Vp1 har exempelvis flickeremissionerna inte 
kunnat uppskattas då nödvändiga data från turbintillverkarna saknas. Då Fortum inte är ägare till 
vindparkerna har man inte tillgång till dessa data. 
 
I Ns.F_Vp1 har spänningsändringarna inte kunnat beräknas eftersom nätet ligger bortom Fortums 
ägargräns vilket gör att nödvändig information inte kan tas fram. 
 
Tabell 7.1 visar relevanta beräkningsresultat för undersökta objekt och kommenteras efter tabellen 
som innehåller följande parametrar: 
 

 -kolumnen anger vindturbinernas alternativt turbinparkernas märkeffekt. Dessa värden har 
erhållits från vindturbintillverkarna och Fortum. 
 

 dU/U-kolumnen anger hur mycket spänningen i PCC ändras då vindkraftsproduktionen går 
från 0 till märkeffekt som beskrivet i kapitel 6.3. 
 

  kont.drift är flickeremissionen under kontinuerlig drift, beräknad som beskrivet i kapitel 
6.3. 
 

  omk.operationer är flickeremissionen vid start-/stoppförfaranden, beräknad som 
beskrivet i kapitel 6.3. 
 

 SCR verklig är det verkliga kortslutningsförhållandet i noden, dessa värden beräknas i 
PowerGrid-simuleringar 
 

 SCR kont.drift är teoretiskt nödvändigt kortslutningseffektförhållande vid kontinuerlig drift. 
Dessa värden beräknas som beskrivet i kapitel 6.3. 
 

 SCR omk.operationer är teoretiskt nödvändigt kortslutningseffektförhållande vid 
omkopplingsoperationer. Dessa värden beräknas som beskrivet i kapitel 6.3. 
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Tabell 7.1 Relevanta beräkningsresultat 
Plats   [MVAr]  dU/U [%] 

kont.drift 
 omk. 

operationer
SCR 
verklig

SCR 
kont.drift 

SCR omk. 
operationer 

Ns.d_L2_Vk1 0.58 2.3 0.26 0.13 27.7 28 14.1 
Ns.d_L3_Vk1 0.73 4.4 0.32 0.16 21.8 28 14.1 
Ns.A_L3_Vk1 0.73 3.0 0.23 0.11 31.4 28 14.1 
Ns.A_L3_Vk.2 0.15 0.8 - - 120 - - 
Ns.A_Vp3 15 1.5 0.11 0.05 5.35 29.4 14.3 
Ns.F_Vp1, Norrgående 8 - 0.2 0.053 13.9 45.8 8.1 
Ns.F_Vp1, Södergående 8 - 0.2 0.053 13.9 45.8 8.1 
Ns.d_Vp1 4.8 - - - 7.1 - - 

 
Som angivet är nätets kortslutningseffekt på tillfredsställande nivå relativt turbinernas märkeffekter i 
Ns.d_L2_Vk1 och Ns.A_L3_Vk.2. Ett  på ca 10ggr kraftverkets effekt är att rekommendera [34].  
 
Den förväntade flickeremissionen för turbinerna i Ns.d_L2_Vk.1, Ns.d_L3_Vk.2 och Ns.A_L3_Vk.1 
ligger på gränsen till vad som är tillåtet, enligt AMP skall  ligga under 0.25. Värt att notera är att 
dessa flickeremissioner enbart är vid värsta fasvinkeln och att turbinerna därför i allmänhet kan 
förväntas generera mindre flicker. 
 
Kortslutningsförhållandet i dessa turbiner (Ns.d_L2_Vk.1, Ns.d_L3_Vk.2 och Ns.A_L3_Vk.1) är 
långt över standardvärdet på 10 ggr, men jämför man med beräknat SCR ligger alla tre i riskzonen, 
speciellt Ns.A_L3_Vk1. I Ns.A_Vp3 och Ns.F_Vp1 ser kortslutningsförhållandet väldigt dåligt ut 
jämfört med SCR där kvoten enbart ligger på 1/6 resp. 1/3 av det teoretiska börvärdet. Dock är dessa 
stationer inkopplade på nätet via en transformator i ett ställverk och dess påverkan på nätet blir 
förmodligen mer begränsad. 
 
Vid större vindturbinparker ligger kortslutningseffektförhållandet nära det rekommenderade min-
värdet. Förväntad flickeremission i Ns.A_Vp3 ligger kritiskt till under kontinuerlig drift. Förväntad 
flickeremission i Ns.F_Vp1 ligger ännu sämre till. Dessa beräkningar har delvis legat till grund för val 
av platser att koppla in mätinstrumenten på. 

8. Mätningar 

Mätningar av elkvaliteten har skett med portabla mätinstrument från Metrum av typen Metrum 
SPQ/SPQx. Detta kapitel förklarar hur mätinstrumenten fungerar och vilka mätplatser som valdes 
samt varför. 

8.1 Metrum SPQ/SPQx 

Metrum SPQ är en portabel mätenhet för analys av elkvalitet, se figur 8.1. Instrumentet mäter såväl 
långsamma som snabba spänningsvariationer och även övertonsinnehåll och flicker. Vid inkoppling av 
instrumenten kan användaren ansluta en dator till enheten och genom programmet PQ-Controller ställa 
in olika mätparametrar, lagringsintervall, trigg-nivåer osv. Därefter ansluts, om så önskas, modem till 
enheterna för fjärravläsning. Alternativt kan enheterna efter mätning kopplas direkt till en dator för 
avläsning av mätdata [35]. 
 
Instrumentet utför elkvalitetsmätningar enligt mätnormen EN50160 (klass A), IEC 61000-4-30, IEC 
61000-4-15 (flicker) och IEC 61000-4-7(övertoner). Instrumentet ligger därför i klass A vilket 
garanterar tillförlitliga resultat och att uppmätta data kan användas vid referensmätningar, se kapitel 
4.6. Att mätinstrumentet uppfyller dessa standarder medger även att det kan användas som 
beslutsunderlag i eventuella rättstvister. 
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Att instrumentet uppfyller dessa standarder innebär att standardiserade elkvalitetsvärden ges direkt ur 
enheterna. Instrumentet beräknar alltså exempelvis flicker och THD, se kapitel 4.2.4, utifrån 
spännings- och strömvariationer enligt definierade metoder i de internationella standarderna. 
Användaren behöver således inte behandla mätdatan utan får ut flickeremissionerna direkt från 
instrumentet. 
 

 
Figur 8.1 Metrum SPQ inkopplad 

 
Instrumentet har tre spänningsingångar och kan mäta spänningar i intervallet 0-275V AC/DC RMS 
(fasspänning), se figur 8.2. Fyra strömingångar finns för intervallet 0.05-120A AC RMS alternativt 1-
1200A RMS. THD mäts upp till 50e ordningen. 
 

 
Figur 8.2 Mätingångar 

 
SPQ-enheterna behöver ingen extern matningsspänning utan försörjs direkt via första spännings-
mätingingången (L1) vilket kan vara fördelaktigt i mätpunkter där närbelägna vägguttag saknas. 
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Instrumenten kan dessutom lagra detaljerad information vid kortare spänningsbortfall (<10s) samt har 
extra backup för att lagra mindre detaljerad statistik under mer långvariga avbrott. Eftersom mätdata 
lagras i flash-minnen föreligger ej risk för förlorad data vid eventuellt spänningsbortfall även om 
backuptiderna skulle överskridas [35]. 

8.2 Val av mätpunkter 

Intresset i detta examensarbete har främst legat i att undersöka hur de vindkraftverk som är direkt 
kopplade till lokalnätet påverkar elkvaliteten. För mätningar har fyra portabla mätinstrument av typen 
Metrum SPQ använts. Mätpunkter för dessa har valts ut delvis utifrån beräkningsresultaten i kapitel 7. 
 
Valda mätpunkter: 

 Ns.d_L3_Vk1 

 Ns.A_L3_Vk1 

 Nätstation Ns.A, på utgående lina till lokalnät L3. 

 Fördelningsstation vid vindpark Ns.A_Vp3, mättransformator på 10 kV-skena 

De tre vindkraftverken Ns.d_L2_Vk.1, Ns.d_L3_Vk.2 och Ns.A_L3_Vk.1 ligger geografisk nära 
varandra men är kopplade till var sitt lokalnät. Därutöver ligger dessa kraftverk i gränszonen vad 
gäller teoretiskt börvärde på kortslutningseffektförhållandet, se tabell 7.1. Ns.d_L3_Vk1 ligger under 
börvärdet och Ns.A_L3_Vk1 ligger strax över. För dessa två kraftverk ligger även förväntat flicker 
(  på gränsen för vad som är tillåtet, max 0.25 enligt [14]. Därför har mätenheter placerats ut 
vid dessa två kraftverk som dessutom är stallkontrollerade med konstant varvtal vilket ökar risken för 
flicker ytterligare. Kraftverket Ns.d_L2_Vk1 valdes inte eftersom det har lägre effekt än de andra två. 

 
De två nät som Ns.d_L3_Vk1 och Ns.A_L3_Vk1 är kopplade till ansluter till Ns.A. En mätare har 
placerats på 10kV-skenan i denna station i hopp om att kunna filtrera ut störningar och variationer från 
andra nät när kraftverket Ns.A_L3_Vk.1 analyseras. 
 
Kraftverket i Ns.A_L3_Vk.2 har så pass låg effekt – 150 kW – i förhållande till andra generatorer att 
det inte blir intressant för mätningar. 
 
Den fjärde och sista mätaren är placerad i fördelningsstationen i Ns.A_Vp3. Till denna är alla sex 
vindkraftverk från vindkraftparken Ns.A_Vp3 kopplade. Kortslutningseffekten är ungefär en tredjedel 
av vad som vore nödvändigt, dock visar förväntade flickeremissioner att inga större problem med 
flicker borde föreligga. Då denna fördelningsstation är kopplad på 130kV-ledningen mellan Ns.C och 
den stora fördelningsstationen i Ns.A via en transformator torde effekten av eventuella 
elkvalitetsproblem mildras. 
 
För att förenkla fortsatt läsning förkortas i fortsättningen mätpunkternas namn som: 

Vk1 = Ns.d_L3_Vk1 

Vk2 = Ns.A_L3_Vk1 

Ns.A = Ns.A 

Vp3 = Ns.A_Vp3 
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8.3 Inkoppling av mätutrustning 

I detta kapitel redogörs för hur mätutrustningen kopplades in och vilka parametrar som registrerades. 
Inkopplingsförfarandet gick i princip till på samma sätt i alla fyra fallen med några få undantag, se 
resp. underkapitel. I samtliga mätställen skedde inkoppling enligt instruktioner från Metrums 
användarmanualer, Metrum SVQ/SPQ v.1.4 SWE [35]. 

8.3.1 Vk1  

I Vk1 registrerades mellan 2009-04-15 och 2009-06-08 alla fasspänningar, RMS-värde (U1, U2, U3) 
och alla fasströmmar (I1, I2, I3).  
 
Se figur 8.3 och figur 8.4 för hur mätaren ser ut när den är inkopplad i nätstation. Figur 8.3 visar hur 
mätenheten (till höger) sitter i nätstationen. Längst till vänster sitter antennen för GSM-modemet och 
den blanka lådan i mitten är modemet. Figur 8.4 visar hur tre strömtänger, en för varje fas, monterats 
på ledningar från strömmättransformatorn. 
 
Metrum SVQ/SPQ kopplades in i nätstationen som ligger strax intill vindkraftverket med en nominell 
spänning på 10.5 kV. 

8.3.2 Vk2  

I Vk2 registrerades mellan 2009-04-15 och 2009-06-12 alla fasspänningars RMS-värde (U1, U2, U3) 
och alla fasströmmar (I1, I2, I3).  
 
Metrum SVQ/SPQ kopplades in i nätstationen som ligger strax intill vindkraftverket med en nominell 
spänning på 10 kV. 
 

Figur 8.3 Metrum SPQ i nätstation Figur 8.4 Strömtänger 
 

8.3.3 Vp3 

I Vp3 registrerades under 2009-04-15 och 2009-06-12 alla fasspänningars RMS-värde (U1, U2, U3) 
och alla fasströmmar (I1, I2, I3). Metrum SVQ/SPQ kopplades in i Vp3 ställverk som ligger strax 
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intill vindkraftparken med en nominell spänning på 40 kV, se figur 8.5 transformatorn (40/10kv) i 
vp3. bakom i gult skymtar fördelningsstationen där mätinstrumentet installerades. 
. 
 

 
Figur 8.5 Transformatorn (40/10kV) i Vp3. Bakom i gult skymtar fördelningsstationen där 

mätinstrumentet installerades. 

8.3.4 Ns.A  

I Ns.A registrerades mellan 2009-04-15 och 2009-06-11 alla fasspänningar, RMS-värde (U1, U2, U3) 
och alla fasströmmar (I1, I2, I3). Metrum SVQ/SPQ kopplades in i MT 2, se kopplingsschema i figur 
5.3. MT 2 är i sin tur kopplad till B10-skena som har en nominell spänning på 10 kV.  

9. Mätresultat 

Detta kapitel beskriver de resultat som uppnåtts vid mätningar i olika punkter där vindkraft finns 
ansluten. Ett genomgående problem under mätperioden har varit det lugna vädret som inte bjudit på 
starka vindar särskilt ofta. Detta har medfört att kraftverken inte kommit upp i märkeffekt under några 
längre perioder och elkvalitetsegenskaper som kanske enbart förekommer vid stor effektproduktion 
har inte kunnat analyseras fullt ut. 
 
På grund av examensarbetets tidplan har elkvaliteten i Vp3 och Vk2 analyserats under de två första 
veckorna av mätperioden, Vk1 har analyserats under hela mätperioden. 
 
Varje underkapitel behandlar en mätpunkt, dock behandlas inte mätdata från Ns.A i ett avskiljt 
underkapitel. Dessa data visas istället samma kapitel som Vk2 och Vp3 eftersom dessa mätdata enbart 
är till för jämförelser. 
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Ett stort problem vid mätning av övertoner vid vindkraftverk är influenser av övertoner som redan 
existerar i distributionsnätet. Som sagts tidigare har spänningskurvan inte en exakt sinusodal form. Det 
finns alltså redan övertoner i nätet, speciellt av de udda tontalen 5 och 7, som kommer att påverka 
mätresultatet. I vissa fall kan t.o.m. generatorn konsumera övertoner som redan finns från nätet. Om 
studien går ut på att mäta övertoner från ett vindkraftverk/park måste en urskiljning göras mellan de 
övertoner som redan finns i nätet och de övertoner som produceras från kraftverket.  
 
Övertonsfas fasvinkel uppmäts inte av mätutrustningen och kommer därför inte vidare utredas [13]. 
 
I tabell 9.1 redogörs för under vilka tidsperioder som elkvalitetsmätningarna gjordes. Samtliga data 
redogörs inte för grafiskt i rapporten. Dels på grund av att en stor del av analysen har gjorts medan 
mätarna fortfarande suttit uppe, dels utesluts vissa data eftersom resultatet lätt blir grafiskt otydligt vid 
långa mätperioder eller att det inte finns något av intresse för de data som har registrerats under de 
uteslutna perioderna. 
 

Tabell 9.1 Tidsperioder när fältmätning utfördes och vilka tidsperioder som grafiskt visas i rapporten 
Mätpunkt Mätperiod Tidsperiod för grafiskt resultat i rapporten 
Vp3 2009.04.15 - 2009.05.27 2009.04.15 - 2009.04.27 
Vk1 2009.04.15 - 2009.05.27 2009.04.15 - 2009.05.27 
Vk2 2009.04.15 - 2009.06.12 2009.04.15 - 2009.04.27 
Ns.A 2009.04.15 - 2009.06.11 2009.04.15 - 2009.04.27 

 
Mätdata analyseras både i Matlab och i Metrum PQ Controller. Mätdata har i de flesta fall exporterats 
från Metrums programvara till Matlab via Microsoft Excel eftersom Matlab ger möjlighet att anpassa 
data till önskat format och har bättre stöd för exportering av grafer. De kortvariga 
spänningsvariationerna har dock enbart analyserats i Metrum PQ Controller. 
 
Vid analysen har främst följande undersökts: 
 
Flicker 
 

 Ligger 95 % av mätvärdena inom tillåtna gränser? 
 Stämmer mätningarna överrens med beräknade flickervärden? 
 Kommer flickeremissionerna från vindkraftverket eller nätet?9 
 När är flickeremissionerna som störst (jämförelse med bland annat effekt och effektfaktor)? 

 
Flickernivån har i regel visat sig vara något högre i fas 1 än i de övriga faserna, därför utgår analysen 
från denna fas. Dessutom har flickervariationerna samma karakteristik i alla faser och fas två och tre 
behöver således inte redovisas. 

 
THDU 

 

 Ligger 95 % av mätvärdena inom tillåtna gränser? 
 Kommer THD från vindkraftverket eller nätet? 
 När är THD som störst (jämförelse med bland annat effekt)? 

 
THDI kan inte redovisas eftersom mätenheten ej har registrerat korrekta mätvärden. En jämförelse 
med ASP, där gränsvärden för THDI är definierade, kan därför inte göras. AMP har inga THDI-värden 
definierade. 
 
Enskilda övertoner 
 

                                                      
9 Gäller främst Ns.A_L3_Vk1 eftersom en mätare har satts i Ns.A, men även Trättelande jämförs med mätdata från Ns.A. 
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 Ligger de enskilda övertonerna inom tillåtna gränser? 
 Kommer övertonerna från vindkraftverket eller nätet? 

 
Osymmetri 
 

 Ligger minusföljdskomponenten inom tillåtna gränser? 
  
Nollföljdskomponenten har inte lika stor betydelse för elkvaliteten som minusföljdskomponenten, se 
kapitel 4.3.3. 
 
Kortvariga spänningsvariationer10 
 

 Hur många inträffar och under hur lång tid pågår spänningsvariationerna? 
 Hur pass kraftiga är de? 
 Är de osymmetriska eller symmetriska? 
 Vilka tänkbara källor finns? 

 
Långsamma spänningsvariationer 
 

 Överstiger spänningsvariationerna angivna gränsvärden? 
 
Långsamma spänningsvariationer bör helst studeras under längre perioder, som t.ex. under flera 
årstider eller år. Examensarbetet har dock vissa begränsningar och längre tidsperioder kan därför inte 
studeras. De variationer som kan uppstå under en till två veckor analyseras istället. 
 
Gränsvärdena för långsamma spänningsvariationer skall vara beräknade utifrån den nominella 
spänningen men i denna analys är den nominella spänningen satt till huvudspänningens medelvärde 
under mätperioden. Detta är möjligt eftersom bara långsamma variationer studeras och vad den 
egentliga nominella spänningen är har mindre betydelse. 

9.1 Vp3 

Elkvalitetsparametrarna flicker, THDU, övertoner, långsamma spänningsvariationer och osymmetri har 
uppmätts i Vp3.    
 

9.1.1 Flicker 

En översiktsgraf av 10-minutersmedelvärdet hos flickeremissionen i fas 1 visas i figur 9.1. Eftersom 
denna vindpark är ansluten till regionnätet kommer de gränsvärden som anges i ASP [24] att följas. 
ASP har inte något definierat krav på  men  får inte överstiga 0.1. Det förväntade värdet på  
från beräkningarna är 0.11. Eftersom kraftverken är av typ C1, d.v.s. pitchreglerade med variabelt 
varvtal är de förväntade flickeremissionerna låga [13]. 
 
Eftersom kraftverken i parken ligger geografiskt nära varandra men ändå med ett visst avstånd mellan 
tornen upplever turbinerna inte helt identiska vindhastigheter och inte heller samma variationer i 
vindstyrkan. Därför korrelerar inte variationerna i effektproduktion och flickernivån stiger inte 
nödvändigtvis för att flera kraftverk är ihopkopplade. 
 
Eftersom inget gränsvärde för  finns i ASP används gränsvärdet i AMP, 0.3511, för att avgöra hur 
pass allvarliga flickeremissionerna är. Detta gränsvärde överstigs sällan, enbart vid ett fåtal tillfällen 

                                                      
10 Har enbart uppmätts i Ns.A_L3_Vk1 
11 Detta gränsvärde följs inte vid planering av vindkraftparker eftersom elkvalitetsförsämringar på regionnätet har större 
effekt på nätet än om de härstammar från lokalnätet. 



 
50 

uppstår enstaka flickertoppar som överstiger 0.35. Gränsvärdet i ASP för  på 0.1 överstigs under 
hela mätperioden. Under perioden mellan 20e och 23e april var flickeremissionen som värst. 
 

 
Figur 9.1  och , fas 1 

 
De effektändringar som orsakar flicker har mycket snabbare förlopp än vad dessa mätningar kan visa. 
Effekten i figur 9.2 är uppmätt var 10 minut och därför kan inte de effektändringar som påverkar 
flickret ses i figuren. Dock kan man resonera kring huruvida det förekommer mycket flicker då 
effekten är låg resp. hög. 
 
Utmärkande för dagarna med störst flickeremissioner är att effektproduktionen är något lägre än andra 
dagar. Flickret tenderar alltså att bli värre då det blåser svagt. Detta skulle kunna ha ett samband med 
att kraftverken tillför reaktiv effekt till nätet då ingen aktiv effektinmatning sker. Vidare att uppstart 
och stopp av turbinen liksom omkopplingar mellan generatorlindningar ger upphov till flicker [6]. I 
figur 9.2 finns även den aktiva effekten, reaktiva effekten och effektfaktorn över fem dagar (övertoner 
ej inräknade i effektfaktorn). Effektfaktorn hålls stabil runt 1 så länge aktiv effekt produceras. 
 
De högsta flickeremissionerna kommer enligt figur 9.2 både när effektproduktionen är relativt 
konstant och vid låg effekt då många starter och stopp av turbinen sker. Höga toppar finns på 
eftermiddagen och kvällen den 20 april då effektproduktionen är positiv men inte stor, den reaktiva 
effektproduktionen är negativ. Topparna är lägre på eftermiddagen den 19 april då effektproduktionen 
också är positiv fast högre. Höga toppar inträffar även på kvällen den 21 april då kraftverket står still 
och därmed inte levererar aktiv effekt utan producerar reaktiv effekt som matas in på nätet. Den 21 är 
dessutom inte effektfaktorn konstant 1 utan varierar. Det är alltså svårt att se ett samband mellan höga 
flickertoppar och den producerade effekten eftersom flicker uppkommer både vid hög effektutmatning 
och låg effektutmatning. Detta är ett tecken på att flicker förekommer både vid kontinuerlig drift samt 
vid start-, stopp- och omkopplingsoperationer. Det är även möjligt att flickeremissionerna härstammar 
från annan utrustning i nätet än vindparken. Ur figuren kan även inses att effektfaktorn hålls konstant 
på 1 när kraftverket producerar aktiv effekt. 
 
I denna mätserie har vindparkens produktion, på grund av för låg vindhastighet under nästan hela 
mätperioden, legat en bit under märkeffekten som är 15 MW (eller 5 MW per fas). Senare, då tillgång 
till mätvärden från en längre period har funnits, har det gjorts en överskådlig bedömning. Då har det 
visat sig att flickeremissionen inte förvärras när märkeffekt uppnås. 
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Figur 9.2 , aktiv effekt, reaktiv effekt och effektfaktor 

 
Figur 9.3 visar inom vilka intervall de flesta flickeremissionerna sker. Tydligt framgår att både  och 

 är vanligast förekommande runt 0.12-0.16. 
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Figur 9.3 Fördelning av flickeremissionernas styrka 

 
I figur 9.4 visas en varaktighetsgraf. Den blå kurvan visar hur stor del av -värdena som ligger under 
en viss nivå. Mer än 95 % av -värdena (0.17) ligger under AMP-gränsvärdet och fler än 95 % av 

-värdena(0.18) ligger över ASP-gränsvärdet. 0.18 är dessutom nästan 40 % högre än det beräknade 
-värdet (0.11). 
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Figur 9.4 Varaktighetsgraf, flicker 

 
I figur 9.5 där flickeremissionen i Ns.A kan jämföras med Vp3 kan man dessutom se att många höga 
toppar härrör från andra delar av nätet. De allra högsta topparna i Ns.A, markerade med gröna pilar, 
syns även i Vp3 där dess amplitud har avtagit. Detta är ett tecken på att de härrör från annan del av 
nätet än vindparken. Det finns även några lägre toppar i ställverket, röda pilar, med amplitud kring 
0.3-0.4. En av dessa kan ses i figur 9.5 runt 14.30 den 20 april. Dessa toppar har ibland högre amplitud 
vid vindparken än vid ställverket vilket enligt kapitel 4.1.8 tyder på att de kommer från vindparken. 
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Figur 9.5  Jämförelse mellan Ns.A och vindparken i Vp3 

9.1.2 THDU 

Övertonshalten är under hela mätperioden låg med ett medelvärde på 0.56 %, gränsvärdet på 6 % 
överstigs aldrig. 
 
Genom en jämförelse med effektutmatningsdata, se figur 9.6, ökar THD mer frekvent då effektflödet 
varierar runt noll. Detta tyder på att THD ökar vid från- och tillkopplingar av vindkraftverket. Högre 
belastnings sätts på effektelektroniken som i sin tur ger ökat THD-värde. En annan orsak till lägre 
THD vid högre effektproduktion är att vindkraftverkets strömregulator fungerar bättre vid högre 
strömtoppar [18]. 

 
Figur 9.6 THDu och Genererad effekt 
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9.1.3 Enskilda övertoner 

Den övre grafen i figur 9.7 visar ett medelvärde för varje enskild överton för vindkraftverket Vk2 
under hela mätperioden. Framförallt uppvisar de tre första udda tontalen 3, 5 och 7 en högre 
övertonshalt.  
 
I undre graf i figur 9.7 visas även vindkraftverket Vk2 men nu istället med enskilda maxvärden för 
varje övertonsspänning. Grafen visar det värsta fallet under mätperioden, d.v.s. den största relativa 
amplituden för varje överton upp till 50:e ordningen. En jämförelse mellan inbördes övertoner kan 
dock inte göras eftersom deras maxvärden härstammar från olika tidsperioder. Inte ens övertonshaltens 
maxvärden är för någon ton i närheten av att överskrida gränsvärderna. Alla enskilda övertoner ligger 
med marginal inom sitt resp. gränsvärde. 

 
Figur 9.7 Medelvärden och maxvärden för enskilda övertoner 

 

9.1.4 Osymmetri 

Osymmetrin för minusföljdsfaktorn ligger långt under föreskrifterna på 2-3 %, se figur 9.8. 
Medelvärdet för minusföljdfaktorn ligger runt 0.16 % dvs. cirka 12 gånger lägre än vad som är tillåtet.   
 
Minusföljdsfaktorn är inte beroende av effektproduktionen, dock har nollföljdsfaktorerna ett starkt 
förhållande till effekten.  
 
Det finns inga gränsvärden för nollföljdsfaktorn och en egen bedömning av resultatet görs, den har 
dessvärre något högre värden än minusföljden med ett medelvärde på 0.26 %.  
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Figur 9.8 Aktiv effekt och obalansfaktor för minusföljd och nollföljd 

 

9.1.5 Långsamma spänningsvariationer 

Huvudspänningens variation under mätperioden kan ses i figur 9.9. Gränsvärdet i figur 9.9 gäller för 
AMP men för denna vindkraftspark skall egentligen ASP tillämpas. AMP har högre krav än ASP för 
långsamma spänningsvariationer och då dessa krav aldrig överskreds visas bara gränsvärden från 
AMP i figur 9.9. 
 
Huvudspänningen varierar mellan +1.4 % och -2.0 % och över- eller underskrider aldrig något av 
gränsvärdena. Huvudspänningen överstiger inte ens det snävaste intervallett på 2.5 % (AMP) av den 
nominella spänningen, rött och svart streck i figur 9.9. Gränsvärdet indikerar maximalt tillåtna 
variationer för huvudspänningen. Spänningen får dock överträda gränsvärdet om spänningsvariationen 
inte kommer från ett vindkraftverk.  
 
För Vp3 vindkraftpark tyder mätningarna på att de spänningsvariationer som uppkommer vid 
anslutningspunkten inte är speciellt beroende av effektvariationen i parken. Det finns heller inte någon 
direkt koppling mellan vindkraftparkens spänningsvariation och det överliggande Ns.A. Uppkomsten 
av den spänningsvariation som ändå finns förklaras med att det är en kombination av olika delar i nätet 
och vindkraftsparken som bidrar till variationerna. Fältmätningarna kan alltså inte fastställa att det är 
någon specifik källa som styr spänningsvariationerna. 
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Figur 9.9 Huvudspänningens variation inkl. gränsvärden enligt AMP. 

9.2 Vk1 

Elkvalitetsparametrarna flicker, THD, övertoner, långsamma spänningsvariationer och osymmetri har 
uppmätts i Vk1. 

9.2.1 Flicker 

En översiktsgraf av 10-minutersmedelvärdet hos flickeremissionen i fas 1 visas i figur 9.10. Eftersom 
kraftverket har en märkeffekt på 0.75 MW och är inkopplat på lokalnätet anges gränsvärden för flicker 
i AMP [14] och gränsvärden för  och  är därmed 0.35 resp. 0.25. 
 
Det förväntade värdet från beräkningarna på  är 0.32 och eftersom detta kraftverk är av typen A0, 
d.v.s. konstant varvtal med stallreglering är risken för höga flickeremissioner stor [13]. 
 
I figur 2.1 stiger ofta  över gränsvärdet, och detta medför att även  blir hög, denna ligger under 
en stor del av mätperioden över det tillåtna gränsvärdet på 0.25.  
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Figur 9.10  och  i Vk1 

 
Vk1 har data från en längre mätperiod eftersom mätdata hämtades senare från denna mätare än övriga, 
därför finns det till skillnad från Vk1 även med perioder i graferna då effektproduktionen är högre, 
främst mellan 4 och 11 maj vilket kan ses i figur 9.11. 
 
I figur 9.11 visas en jämförelse av  med aktiv och reaktiv effekt samt effektfaktorn (cos  Φ ) under 
perioden med hög effektgenerering. Det syns tydligt att då effekten är hög så bidrar vindkraftverket till 
större flickeremissioner vid kontinuerlig drift, då fungerar även den reaktiva effektkompenseringen väl 
och effektfaktorn hålls konstant. Då effekten är låg och turbinen pendlar mellan att slå av och på 
uppkommer enskilda flickertoppar till följd av dessa omkopplingsoperationer. Det är då även tydligt 
att den reaktiva effektkompenseringen kan anpassas och att effektfaktorn avviker från cos Φ 1. 
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Figur 9.11 , ,  och effektfaktor 

 
Figur 9.12 visar inom vilka intervall de flesta flickeremissionerna sker.  är vanligast mellan ungefär 
0.18 och 0.23 och  är vanligast förekommande mellan ungefär 0.2 och 0.25. Detta är mindre än det 
från beräkningarna förväntade flickervärdet som var 0.32. 
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Figur 9.12, Fördelning av flickeremissionernas styrka 

 
Trots att större delen av flickervärdena verkar ligga under 0.25 måste dock en analys göras av hur stor 
del av flickeremissionerna som överstiger tillåtna gränsvärden. Detta visas i varaktighetsgrafen i figur 
9.13, där framgår att 95 % av värdena ligger under 0.36, detta är en tangering av vad som är tillåtet. 
Gränsvärdet anger att 95 % av värdena måste ligga under 0.35, men ett överskridande på 0.01 är 
väldigt litet, speciellt då en del av flickret kan antas komma från andra källor i nätet. 95 % av -
värdena också ligger också kring 0.36 vilket är en bit över gränsvärdet på 0.25 och 11 % högre än det 
beräknade värdet. 
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Figur 9.13 Varaktighetsgraf 

 

9.2.2 THDU 

I mätpunkten Vk1 har den högsta övertonhalten uppmätts. THD ligger ändå under gränsvärdet på 6 %. 
I figur 9.14 visas hur THD varierar under mätperioden. THD-medelvärdet ligger runt ca 1.23 % och 
har ett maximum på 1.90 %. 
 
Mätningen visar att övertonshalten inte är beroende av vindkraftverkets effektproduktion och att THD- 
värdet i Vk1 inte varierar på samma sätt med effektproduktionen som i Vp3. Skillnaden kan bl.a. 
förklaras med att effektelektronik saknas i kraftverket. Vid mätningen för Vk1 finns ingen 
kompletterande mätare i det överliggande nätet. Det är därför svårt att avgöra var övertonerna som har 
registrerats har sitt ursprung. Eftersom det maximala värdet är 1.90 % och är långt under gränsvärdet 
har inte fler mätningar utförts. 
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Figur 9.14 THDU i Vk1. 

 

9.2.3 Enskilda Övertoner 

Mätningen visar att framförallt de udda tontalen 5 och 7 är dominerande. Här ser man också tydligt att 
alla enskilda övertoner är med marginal inom sitt resp. gränsvärde. 
 
I figur 9.15 åskådliggörs medelvärdet och maxvärdet för varje enskilld överton upp till 50:e ordningen. 
Maxvärdet visar det värsta fallet under mätperioden, d.v.s. den största relativa amplituden för 
övertoner. En jämförelse mellan inbördes övertoner kan dock inte göras eftersom deras maxvärden 
härstammar från olika tidsperioder. Inte ens maxvärdet för någon ton är i närheten att överskrida 
gränsvärderna, se kapitel 4.7.2 
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Figur 9.15 Medelvärden och maxvärden för enskilda övertoner 

 

9.2.4 Osymmetri 

Osymmetrin för minusföljdsfaktorn för vindkraftverket redovisas i figur 9.16, den ligger runt 0.12 % 
som är långt under föreskrifterna på 2-3 %. En ändring av osymmetrin kan heller inte skönjas vid 
ändring av aktiv effektproduktion från vindkraftverket. Det finns inga gränsvärden för 
nollföljdsfaktorn. 
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Figur 9.16 Aktiv effekt och osymmetri 

9.2.5 Långsamma spänningsvariationer 

I figur 9.17 visas huvudspänningens 10-minutersmedelvärden i vindturbinens anslutningspunkt. Utritat 
är också gränsvärden enligt AMP.  
 
Huvudspänningen vid anslutningspunkten har sitt maximum och minimum vid 3.2 % respektive -2.5 
% av den nominella spänningen. Spänningen överstiger alltså gränsvärdet under en period då 
effektproduktionen är hög d.v.s. mellan 3 och 11 maj. Transformatorns lindningsomkopplare är vid 
detta vindkraftverk låst och kan alltså inte kompensera för dessa spänningsvariationer.  
 
Gränsvärdet (röd linje) gäller bara spänningsvariationer som uppkommer från vindkraftverket och i 
detta fall är vindkraftverket källan till spänningshöjningen eftersom genererad effekt är hög under 
samma period. Gränsvärdet får alltså överstigas men då bara om spänningsstörningen kommer utifrån.  
 
För att betraktas som ett problem måste dock fler överskridanden av gränsvärdet ske. Om mer än 95 % 
av spänningsmätvärdena ligger inom bestämda gränsvärden, vilket i detta fall uppfylls, så ligger 
spänningsvariationerna inom tillåtna gränser. Spänningsvariationen i Vk1 är alltså godkänd trots 
enstaka överträdelser av gränsvärdet.  
 

 
Figur 9.17 Spänningsvariationerna i Vk1 med gränsvärden enligt AMP 

9.3 Vk2 

Mätresultaten för detta kraftverk har dels analyserats utifrån mätvärdena i turbinens inkopplingspunkt, 
men en mätare har även satts i Ns.A, som detta lokalnät(L3) är inkopplat till. Detta för att kunna 
avgöra hur mycket av variationerna i elkvaliteten som kommer från överliggande nät. 
Elkvalitetsparametrarna flicker, THD, övertoner, långsamma spänningsvariationer, kortvariga 
spänningsvariationer och osymmetri har uppmätts i Vk2 och Ns.A. 
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9.3.1 Flicker 

En översiktsgraf av 10-minutersmedelvärdet hos flickeremissionen i fas 1 visas i figur 9.18. Eftersom 
kraftverket har en märkeffekt på 0.75 MW och är inkopplat på lokalnätet anges flickrets gränsvärde i 
AMP [14] och är därmed 0.35 för  och 0.25 för . Det förväntade värdet på  från beräkningarna 
är 0.23. Eftersom detta kraftverk är av typ A0, d.v.s. konstant varvtal med stallreglering, är risken för 
höga flickeremissioner stor [13]. 
 
Den 22 april förekom ett mätfel som medförde att inget flicker registrerades under ett antal timmar. 
Den 23 april skedde en uppdatering av mätinstrumentet från instrumentföretagets sida. Detta medförde 
dels att några  värden saknas för denna dag, dels att inget  har mätts upp under ungefär ett dygn. 
Vid mätstart efter avbrottet har en hög topp inträffat för . Denna skall bortses ifrån eftersom sådana 
toppar ofta inträffar vid mätstart. 
 

 stiger ofta över det tillåtna gränsvärdet. Att det ligger högt medför att 120-minutersmedelvärdet, 
d.v.s.  också blir högt.  förväntades enligt beräkningarna ligga på 0.23 vilket är strax under 
tillåtet värde, det uppmätta värdet överstiger ofta sitt tillåtna gränsvärde under mätperioden. 
 

 
Figur 9.18  och  

 
De effektvariationer som orsakar flicker är för snabba för att synas i dessa mätresultat, däremot kan 
undersökas om flickeremissionen är beroende av hur mycket effekt kraftverken producerar. 
 
Figur 9.19 visar , aktiv effekt, reaktiv effekt och effektfaktor under två dygn, då effektproduktionen 
varierar från ingenting till ca 0.15 MW, vilket är den maximala effekten som uppnåtts under 
mätperioden. Märkeffekten på 0.25 MW (eller 0.75 MW trefaseffekt) har inte uppnåtts på grund av för 
svag vind.  
 
Ur denna graf går inte att se något samband huruvida flickeremissionen beror av storleken på den 
aktiva eller reaktiva effektproduktionen. Det uppstår därmed flicker både från omkopplingsoperationer 
och vid kontinuerlig drift. Läsbart i grafen är även att effektfaktorn ligger stabilt runt 1 så länge det 
finns produktion av aktiv effekt i kraftverket. 
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Figur 9.19 , P, Q och Effektfaktor 

 
Figur 9.20 visar inom vilka intervall de flesta flickeremissionerna sker. Det framgår tydligt att  är 
vanligast förekommande mellan 0.2 och 0.4 med övervikt kring 0.21, förekommer mellan 0.2 och 
0.35 med övervikt kring 0.28. 
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Figur 9.20 Fördelning av flickeremissionernas styrka 

 
Eftersom Fortums riktlinjer är att bestämda gränsvärden för flickeremissioner inte skall överskridas 
under 95 % av tiden visas en varaktighetsgraf i figur 9.21. Gröna linjer i dessa grafer markerar det 
värde som flickeremissionen inte överstiger under 95 % av tiden och eftersom dessa ligger en bit över 
de röda linjerna som markerar gränsvärdet är både (0.39) och (0.36) högre än tillåtet.  är 
dessutom 36 % högre än det beräknade värdet som var 0.23. 
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Figur 9.21 Varaktighetsgraf, flickeremissioner 

 
I figur 9.22 visas flickernivån i mätpunkten vid utgående ledning i Ns.A. Detta ligger tydligt under den 
enligt svensk standard [15] tillåtna nivån på 1 under 95 % av tiden. Flickeremissionens grundnivå 
ligger här runt 0.1 istället för runt 0.2 som är kraftverkets grundnivå. Den minimala flickernivån är 
alltså högre direkt vid kraftverkets anslutningspunkt än i ställverket. 
 

 
Figur 9.22 Flicker i Ns.A 

 
Rimligt är att flicker som kommer från det överliggande starka nätet fortplantas ned till det svagare 
lokalnätet där vindkraftverket är inkopplat. Flicker från vindkraftverket borde inte spridas uppåt mot 
det starkare nätet [18]. Skillnaden i flicker vid kraftverkets inkopplingspunkt och i Ns.A ses i figur 
9.23 över ett halvt dygn den 19e april. 
 
Slutsatsen som kan dras från denna graf är att då flickeremissionen är stor i ställverket är även 
flickeremissionen stor i vindkraftverkets anslutningspunkt, men inte vice versa. Exempelvis i början 
av mätperioden i figur 9.23 då turbinen inte genererar någon effekt, markerat med röd pil, är 
flickeremissionen vid vindkraftverket stor men vid ställverket är den låg. Då effektgenereringen sedan 
ökar finns de enskilda -topparna från ställverket, markerat med gröna pilar, även vid kraftverket. 



 

 

69 Mätresultat 

 

 
Figur 9.23 Flickerjämförelse, Ns.A och Vk2, 19 april 

 
Figur 9.24 visar samma jämförelse som figuren innan fast över en annan tidsperiod. Denna gång ett 
halvt dygn den 27 april. Grafen bekräftar att flicker fortplantas från ställverket till kraftverkets 
anslutningspunkt men inte omvänt.  
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Figur 9.24 Flickerjämförelse, Ns.A och Vk2, 27 april 

9.3.2 THDU 

Övertonshalten i Vk2 och Ns.A är under hela mätperioden låg. Medelvärdet är ca 1.11 % resp. 0.87 % 
och är därför aldrig i närheten av att överstiga gränsvärdet för THDu på 6 %.  
 
En förhöjd övertonshalt i Vk2 i jämförelse med Ns.A kan tydligt ses i figur 9.25. Vk2 är inte utrustad 
med effektelektronik och bör därmed producera en relativt låg halt av övertoner. Den övertonhalt som 
ändå finns kan alltså inte förklaras med effektelektronik utan bör istället härkomma från laster i 
lokalnätet samt delvis från asynkrongeneratorn i kraftverket [36]. 
 
I figur 9.25 sjunker THDu till noll den 22 april och under fem timmar registreras ingen data. Detta 
berodde på att ett fel uppstod i mätutrustningen. 
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Figur 9.25 THDu i Vk1 och Ns.A samt genererad effekt 

 

9.3.3 Enskilda övertoner 

Figur 9.26 visar att särskilt de udda tontalen 5 och 7 är de dominerande övertonerna. I figuren jämförs 
vindkraftverket Vk2 med Ns.A som ligger i det överliggande nätet. Båda graferna visar ett medelvärde 
för varje enskild överton under samma mätperiod. Alla enskilda övertoner är med marginal under sitt 
resp. gränsvärde, se kapitel 4.7.2. 

 
Figur 9.26 Medelvärden för enskilda övertoner 
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I figur 9.27 visas istället en jämförelse mellan vindkraftverket Vk2 och Ns.A, men nu med enskilda 
maxvärden för varje övertonsspänning. Graferna visar det det värsta fallet under mätperioden, d.v.s. 
den största relativa amplituden för övertoner upp till 50:e ordningen. En inbördes jämföresle mellan 
övertonerna kan dock inte göras eftersom maxvärdena härstammar från olika tidsperioder. Inte ens 
under värstafallsmätningen är övertonshalten för någon ton i närheten att överskrida gränsvärderna, se 
kapitel 4.7.2 för vilka gränsvärden som gäller. 
 
Alla enskilda övertoner är med god marginal inom sitt resp. gränsvärde. 
 

 
Figur 9.27 Maxvärden för enskilda övertoner 

9.3.4 Osymmetri 

Osymmetrin för minusföljdsfaktorn för både vindkraftverket och ställverket ligger långt under 
föreskrifterna på 2-3 %. Medelvärdet för minusföljdfaktorn vid vindkraftverket ligger runt 0.10 % 
resp. 0.15 % för ställverket. Dessa värden är låga och tyder på ett symmetriskt system med få förluster 
och lågt slitage. 

9.3.5 Kortvariga spänningsvariationer 

I Vk2 registrerades totalt 11 stycken kortvariga spänningsvariationer. Resultatet visas inte i sin helhet 
utan de två värsta fallen under mätperioden redovisas istället. I figur 9.28 syns spänningen (RMS) 
variera i ett oscillerande tillstånd för alla faser under ca 0.4 sekunder. Förändringen visar sig vara en 
spänningsminskning, då den fasen som först triggade mätinstrumentet hade en minskning i 
spänningen. Under minskningens varaktighet sjunker spänningen som mest med 35.6 % (2009-04-27 
21:28:44) av den nominella spänningen. 
 
I figur 9.29 syns den värsta spänningsändringen, som är en spänningsökning under ca 221 ms. 
Spänningen stiger med hela 37.3 % av den nominella spänningen. Båda figurerna uppvisar osymmetri 
eftersom alla faser börjar gå i otakt vid 0. 
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Övriga fall av kortvariga spänningsvariationer under mätperioden har bl.a. har symmetriska 
kurvformer, dvs. alla faser sjunker eller stiger med samma grad. Dock uppvisar de inte lika kraftiga 
spänningsvariationer. 
 
Vid en jämförelse med korta spänningsvariationerna i Ns.A har två spänningssänkor registrerats vid 
exakt samma tid och med liknande utseende. Detta uppträder två gånger. 2009-05-20 kl 11:43:55 och 
2009-05-22 kl 21:28:38. 
 
Sex spänningsminskningar är osymmetriska och tre är av den symmetriska sorten. För övriga 
spänningsminskningar kan kurvform inte fastställas och därmed heller inte om de är symmetriska. En 
djupare analys angående huruvida källan till felen kan avgöras utifrån kurvformen som uppstår har 
inte genomförts.  
 

 

Figur 9.28 Vk2, 2009-04-27 21:28:44 Typ: Sag, Flöde: Nedströms, Spänningsförändring: 35.6 % 
Varaktighet: 151 ms 

 



 
74 

 

Figur 9.29 Vk2, 2009-04-27 20:16:12 Typ: Swell, Flöde: Uppströms, Spänningsförändring: 37.3 % 
Varaktighet: 221 ms 

 

9.3.6 Långsamma spänningsvariationer 

I figur 9.31 visas huvudspänningens 10-minutersmedelvärden i vindturbinens anslutningspunkt under 
en del av mätperioden (12 dagar). Utsatt är också gränsvärden enligt AMP. 
 
Huvudspänningen överstiger gränsvärdet fyra gånger under dagstid 2009-05-27. Största 
spänningsvariationen är +2.7 % och -2.5 %. Huvudspänningen överstiger alltså det snävaste 
intervallett på 2.5 % av den nominella spänningen. Detta gränsvärde får huvudspänningen bara 
överstiga om spänningsändringen beror på utomstående variationer som inte hör till vindkraftverket. 
Frågan är alltså om spänningsökningen under 2009-05-27 beror på vindkraftverket själv eller om 
ökningen beror på utomstående faktorer. 
 
I figur 9.31 ses dessutom även en uppförstorad graf för spänningsvariationerna i Ns.A och i 
vindkraftverket Vk2. Ett klart liknande mönster kan skådas för de två spänningarna men där 
spänningen i ställverket är något högre. 
 
Eftersom 10-minutersmedelvärdet endast under en mycket kort period överskrider det övre 
gränsvärdet behövs ingen undersökning om huruvida 95 % av värdena ligger inom tillåtna värden. 
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Figur 9.30 Spänningsvariation för hela mätperioden inklusive gränsvärden enligt AMP. 

 
 

 

 
Figur 9.31 Spänningsvariationer vid vindturbin och ställverk 

 

9.4 Sammanställning av mätresultat 

I tabell 9.2 sammanfattas viktiga mätdata som har registrerats i olika mätpunkter.  
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 De första tabellraderna anger flickernivåer. Först det uppmätta -värdet. Därefter det 
uppmätta -värdet, och på tredje raden det värde som beräknades i kapitel 7. 

 
 THD-raderna i tabellen anger uppmätta värden. Maxvärdet är den högsta graden av THD, 

vilket inträffar vid olika tidpunkter i de olika mätpunkterna. Medelvärdet är beräknat utifrån 
alla mätvärden under hela mätperioden. 
 

 Med ”högsta enskilda övertoner” menas ordningstalet på de övertoner som är kraftigast i de 
olika mätpunkterna. 
 

 Osymmetrin anger minusföljdens andel av den totala effekten. Nollföljden är inte intressant ur 
ett elkvalitetsperspektiv och finns därför inte med i tabellen. 
 

 Kortvariga spänningsvariationer har enbart registrerats i Vk2 och den största 
spänningsändringen som har skett anges, även antal kortvariga spänningsvariationer som 
under mätningarna förekommit finns med. 
 

 Den maximala långsamma spänningsändringen anges i de sista två tabellraderna, först 
uppmätta värden, därefter de värden som beräknades i kapitel 7. 

 
Tabell 9.2 Kortfattad sammanfattning av resultat från fältmätning 

 Vp3 Vk1 Vk2 

Flicker 95 % -värde 
 0.17 0.36 0.39  
 0.18 0.36 0.36  

Beräknat  0.11 0.32 0.23 

THDu 
Maxvärde  1.1 % 1.9 % 1.8 % 
Medelvärde  0.6 % 1.2 % 1.1 % 

Högsta enskilda övertoner 3:e, 5:e 7:e 5:e, 7:e 5:e, 7:e 

Osymmetri 
(minusföljd) 

Maxvärde 0.3 % 0.3 % 0.3 % 

Medelvärde 0.2 % 0.1 % 0.1 % 

Kortvariga 
Spänningsvariationer 

Maximal spänningsändring - - 37.3 % 

Antal spänningssänkor/toppar - - 11 

Maximal långsam spänningsändring 2 % 3.2 % 2.7 % 
Beräknad långsam spänningsändring 1.5 % 4.4 % 3.0 % 

 

10. Slutsatser 

Utifrån mätresultaten som finns tillgängliga kan enbart slutsatsen dras att samtliga 
elkvalitetsparametrar förutom flicker och spänningsvariationer i Fortums nät påverkas ytterst lite av de 
vindturbiner som mätningar har skett på. Dock är det inte omöjligt att elkvalitén påverkas av andra 
stora vindkraftsparker som inte tagits hänsyn till i examensarbetet. Den flicker och spänningspåverkan 
som finns ligger ibland över vad som är tillåtet enligt AMP och ASP men i nätet är aldrig elkvalitén 
sämre än vad som är tillåtet enligt Svensk standard för spänningsegenskaper och därmed finns i 
dagsläget inget behov av att göra förändringar i nätet.  
 
I Vk1 och Vk2 överstiger flickernivån de gränsvärden som anges i AMP. I Vp3 överstigs de 
gränsvärden som är bestämda i ASP. Vid sammankoppling av flera vindkraftverk till en park har det 
visat sig att flickernivån är jämnare än från en enskild vindturbin. Från enskilda turbiner finns stora 
variationer i flickernivån (±0.1). Vid stora vindparker varierar inte flickernivån särskilt mycket(±0.02) 
men flickerspikar uppkommer oftare. Enligt teorin, se kapitel 4.1.6, skall dock flickernivån öka vid 
inkoppling av fler kraftverk. Därför kan den jämna flickernivån i Vp3 antas bero på att dessa kraftverk 
är modernare och deras konstruktion av en annan typ. Det berpr även på att nätets kortslutningseffekt 
är hög i Vp3-parkens anslutningspunkt. Den uppmätta flickernivån har inte stämt överrens med vad 
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som är förväntat utifrån beräkningarna. I alla mätningar ligger den verkliga flickernivån något över 
vad som är förväntat. Detta beror delvis på att i de noder där mätningar har skett finns även flicker 
med annan härkomst än från vindturbinen. 
 
Övertonshalten i samtliga anslutningspunkter i lokal- och regionnäten ligger långt under de normer 
som vindkraftsbranschen har enats om. Dessutom tyder mätresultaten på att övertonshalten vid vissa 
vindkraftverk inte härstammar från dessa, utan kommer från överliggande nät. Detta kan ses tydligast i 
Vk2, där mätresultatet jämförs med mätningar i överliggande ställverk. Det är inte troligt att ett 
vindkraftverk kan påverka THD så pass mycket i ett större ställverk, ändå har vindkraftverket och 
ställverket en kurvform som är mycket lika varandra. Detta tyder på att THD kommer från 
överliggande nät eller delvis från lokalnätet och alltså inte från vindkraftverket. En fluktuerande 
effektproduktion i intervallet 0-0.5 MW i Vp3 följs av ökade övertoner i spänningen. I övriga 
mätpunkter kan inget samband mellan förhöjd effektproduktion och en ökning av THDu urskiljas. 

 
Det är svårt att i samtliga mätpunkter koppla en ökad grad av övertoner till specifika tider på dygnet. 
Periodicitet kan alltså inte påvisas och eftersom vindkraftproduktion inte beror av tid på dygnet anses 
det som normalt Övertonsvariationer som i normala fall kan uppstå vid morgnar och kvällar (TV-
toppar) kan heller inte spåras. Övertoner av de udda tontalen 3, 5 och 7 har högst amplituder i samtliga 
mätpunkter. Dessa kan uppstå om diod- och tyristorlikriktare används vilket tyder på att övertonerna 
från icke frekvensstyrda vindkraftverk inte härrör från vindparken. 

 
Osymmetrin i samtliga anslutningspunkter i lokal- och regionnät visar sig ligga långt under de normer 
som vindkraftsbranschen har enats om och bidrar således varken till betydande förluster eller till 
slitage. I framtida studier bör dock nollföljden i Vp3 undersökas, där den når nivåer upp emot 1 %. 
 
I dagsläget finns inga gränsvärden för hur ofta eller hur många korta spänningsändringar som får 
finnas. Med tanke på att bara 11 st spänningsminskningar har registrerats mellan 15 april och 27 maj 
är resultatet acceptabelt trots att tre av 11 spänningsminskningar uppvisar en ändring på upp till 37.3 
%. 
 
De allra största spänningsvariationerna är alla av den osymmetriska sorten. Detta tyder på att det rör 
sig om enfasiga jordefel i närheten av mätpunkten. De symmetriska spänningsminskningarna beror 
troligen på att det rör sig om start av vindkraftverk. Eftersom Vk2 är placerad i lokalnätet bland 
hushållskunder och lätt industri kan det inte uteslutas att maskiner/motorer, resistiva laster och/eller 
skyddsreläer också är bidragande faktorer.  
 
Genom en jämförelse med Ns.A i överliggande nät kan spänningsminskningar registreras samtidigt i 
Vk2 och i Ns.A. Spänningsminskningarna är störst i Ns.A och något lägre i Vk2 och de är 
symmetriska. Mätdata från Ns.A indikerar även att spänningsminskningarna har sitt ursprung 
uppströms. I samtliga mätpunkter ligger spänningen med god marginal inom tillåtna värden. Största 
variationen är i Vp3, men denna ligger inom tillåtna gränsvärden. Detta är möjligt eftersom ställbara 
transformatorer i Ns.A kopplar om då spänningen är på väg att variera till en annan nivå.  
 
I samtliga mätpunkter ligger de långsamma spänningsvariationerna överlag med god marginal till 
tillåtna värden. Största variationen finns i Vk1. En anledning till att onödiga spänningsvariationer 
uppstår i Vk1 är att nätstationens transformator vid vindkraftverket har låst lindningsomkopplare och 
därför kan inte spänningen regleras. Dessutom finns det stora vindkraftsparker i närheten av 
mätpunkten. Då en ökning av vindstyrkan sker i mätområdet kommer en ökad effektproduktion att 
bidra till att hela området får en förhöjd spänning. Det är alltså hela områdets vindkraftverk/parker 
som bidrar till den spänningsvariation som uppstår i mätpunkterna. 
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11. Fortsatt hanterande kring elkvalitet 

De metoder som tidigare har använts av Fortum för beräkningar av elkvalitet ger resultat som stämmer 
ganska väl överrens med verkligheten. Det är tyvärr svårt att uppskatta förekomsten av övertoner och 
osymmetri, men i allmänhet avges effekt med högre övertonsinnehål från nyare kraftverk med 
kraftelektronik. Dock ligger dessa övertoner på en så pass låg nivå att inga problem uppstår. 
 
Vid flickerberäkningar bör man befara att erhållna värden ligger upp till 40 % lägre12 än den nivå där 
de verkliga värdena kommer att hamna. Detta beror inte på att beräkningsmetoderna är felaktiga eller 
att den kortslutningseffekt som fås ur simuleringsprogrammet skulle vara felaktig utan avvikelsen 
beror på att det förkommer en grundnivå av flicker i nätet redan innan inkoppling av kraftverket. Det 
kan därför vara en fördel att mäta denna nivå innan inkoppling av ny vindkraft sker.  
 
Vid flickerberäkningar kan dessutom metoden för att beräkna nödvändig kortslutningseffekt som 
beskrivs i kapitel 4.1.7 med fördel användas. Denna metod har visat sig vara en god estimering på 
vilken kortslutningseffekt som krävs i anslutningspunkten för att hålla flickeremissionerna inom 
tillåtna gränser. För att motverka flicker bör den verkliga kortslutningseffekten med god marginal 
ligga över den gräns som beräknas med denna metod. 
 
Som framgår i kapitel 9.4 stämmer inte de uppmätta spänningsändringarna med beräknade värden. 
Detta beror framför allt på att spänningsberäkningarna är gjorda för extremfall och jämförs med 
mätningar gjorda under normaldrift. Att göra mätningarna i extremfall är svårt eftersom belastningen 
på nätet och vindhastigheten inte går att kontrollera. Däremot skulle beräkningar som motsvarar 
normaldrift kunna ha genomförts, men detta är inte intressant utifrån Fortums synvinkel eftersom 
enbart det värsta tänkbara fallet är intressant. Positivt i resultatet är att spänningsvariationen i två 
mätpunkter ligger under beräknat värde, dock inte i Vp3. Denna avvikelse kan bero på att 
spänningsvariationen i Vp3 har beräknats på ett annorlunda sätt än i övriga mätpunkter eftersom denna 
vindkraftpark är inkopplad på regionnätet. Vidare att lindningsomkopplaren i transformatorn inte är 
låst i Vp3, vilket inte tagits hänsyn till i beräkningarna. 
 
Om Fortum i framtiden får förfrågningar om inkoppling av ytterligare vindkraftsgenerering i nätet runt 
Ns.A behövs information om turbinerna har någon speciell teknik för att minimera 
flickeremissionerna. Dessutom behöver som tidigare nämnts, elkvalitetsmätningar genomföras innan 
kraftverken kopplas in för att kunna avgöra hur stor den totala påverkan blir på elkvaliteten. 

  

                                                      
12 Max avvikelse under mätningar 
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