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Förord 
Vindforsk är ett samfinansierat program för grundläggande och tillämpad 
vindkraftsforskning. Programmet pågår tre år (2006-01-01 till 2008-12-31) med en total 
omslutning på cirka 45 MSEK. 

Under programmets tredje år, och inför en planering av ett nytt program, har resultat 
och forskningsläget för ett antal teknikområden sammanställts i en syntesrapport som 
utges som Elforsk rapport 08:46 

Den sammanställda syntesrapporten är baserad på ett underlag för teknik- och 
forskningsområdena 

 

• Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv 

• Planering och tillstånd 

• Metrologi 

• Ljud från vindkraftverk 

• Miljöeffekter av vindkraft 

• Vindkraftverk i kallt klimat 

• Anslutning av vindkraftverk 

• Konstruktion av vindkraftanläggning 

• Elsystem inom vindkraftstation 

• Drift och underhåll av vindkraftanläggning 

 

Vissa av underlagsrapporterna ges ut i Vindforks serie teknikrapporter.  
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området elsystem inom vindkraftstation 
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1 Analys av vindparker & vindkraftverk i 
traditionella 50/60 Hz-system 

Samtliga av dagens vindparker idag (förutom 7 MW’s experimentparken Tjäreborg i 
Danmark) är anslutna till ett traditionellt 50/60 Hz-system och har samma frekvens även 
lokalt inom parken. Figur 1 nedan visar ett traditionellt sådant system 

 

Figur 1. Klassisk havsbaserad vindpark, här kallad AC-park. 

1.1  Högfrekventa transienter i vindparker 
 

V-220 Analys av högfrekventa elektriska svängningar i parker  

Projektledare Torbjörn Thiringer, institution För Energi och Miljö, Chalmers 

V-110 Analys av transienter i kabelsystem  

Projektledare Ambra Sannino, ABB Corporate Research 

V-108 Design av elsystem för havsbaserade vindkraftparker  

Projektledare Michael Lindgren, Vattenfall Power Consultant 

I flera av de havsbaserade vindparkerna, Middelgrunden, Horns Rev så har haverier 
förekommit på transformatorer och generatorer. Orsakerna härtill är inte helt klarlagda, 
åtminstone det som är publikt känt ger inte någon klar förklaring. En förklaring som dock 
angetts är förekomst av högfrekventa oscillationer som skadat lindningarna och 
därigenom orsakat haverier. Det vidsträckta kabelnätet inom en havsbaserad vindpark, 
10-tals km, skapar förutsättningar för högfrekventa transienter att propagera inom 
parken. Därtill kommer införandet av vakuumbrytare som ger upphov till en stor mängd 
högfrekventa transienter vid tillslag och frånslag genom att brytarna ”förtänder” och 
”eftertänder”. När dessa transienter genereras kommer turbinerna att uppleva mycket 
snabba spänningstransienter som skulle kunna orsaka skador på transformatorlindningar. 
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De tre vindforskprojekten ”V-220 Analys av högfrekventa elektriska svängningar i 
parker”, V-110 Analys av transienter i kabelsystem samt V-108 Design av elsystem för 
havsbaserade vindkraftparker, utförda av Chalmers, ABB och Vattenfall Power Consultant 
berör alla detta tema och de tre projekten har bedrivits i tätt samarbete. 

Modeller av vakuumbrytare, transformatorer samt kablar har vidareutvecklats utifrån de 
tillgängliga modellerna i det generellt använda simuleringsprogrammet PSCAD/EMTDC. I 
Figur 2 nedan visas det teoretiska frekvenssvaret för en transformator jämfört med 
mätningar. 

 

Figur 2. Frekvensgång för transformator, mätning och simulering. 

Vidare har en modell av en vakuumbrytare konstruerats eftersom en sådan inte fanns 
tillgänglig i PSCAD sedan tidigare. Fördelen med vakuumbrytaren är att det är ett 
miljövänligt alternativ som klarar sig utan alltför mycket underhåll. Modelleringen av 
vakuumbrytaren är väldigt viktigt för att undersöka de högfrekventa transienterna i 
vindparker vilket tydligt framgår av jämförelsen mellan mätningar och simuleringar i 
Figur 3 nedan. 
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Figur 3. Mätningar och simuleringar av spänning vid frånslag av vakuumbrytare. 
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Tydligt i figuren är att även om inte skéende sker samtidigt i tiden så ger modellen ett 
resultat som kan betraktas som mycket gott.  

Mätningar har kunnat genomföras på ABB Corporate research där en del av en 
vindparksradial (ledning ut från en station, t.ex. plattformen, där vindkraftverken ligger 
anslutna)  byggts upp. I figur 4 nedan visas uppkopplingen. 

 

SW
1

 

Figur 4. Enlinjeschema över experimentkretsen i ABB Corporate researchs vindlabb. 

 

Totalt inkluderar uppkopplingen 600 m havskabel (240 mm2 Al, med tillhörande 
armering) vindkraftstransformator, vacuumbrytare samt ett högpresterande 
datainsamlingssystem. Som kan ses i figuren anses transformatorn sitta uppe i tornet via 
den 72 m långa kabeln nere till höger i figuren. Denna uppkoppling möjliggör mätningar 
förutom på de komponenter som redovisats ovan även på större delar av ett elsystem, 
för att representera fenomen som sker i vindparker. Nämnas kan att även den befintliga 
kabelmodellen i PSCAD har modellerats vidare för att erhålla tillräckligt bra egenskaper 
för höga frekvenser. Ett problem med den ursprungliga PSCAD-modellen är att den 
kabelgeometri som finns, inte motsvarar en verklighetstrogen kabel.  
 

Inom V108 har design av elsystem för havsbaserade vindparker undersökts. Närmare 
bestämt så har utformning av vindkraftspark och dess elsystem, dimensionering och 
verifikation av kabelnät, fel och lasttrömsberäkningar, samt även simuleringar av 
elektriska transienter i Lillgrunds vindpark genomförts.  
 
Ett par exempel på resultat från arbetet är utformningen av uppsamlingselnätet för en 
riktigt stor havsbaserad vindpark, en tänkt 640 MW’s vindpark på Kriegers flak söder om 
Trelleborg. I Figur 5 beskrivs fyra alternativa lösningar, alternativ 1 med 2 plattformar 
samt tre layouter där endast en transformatorplattform används.  
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Figur 5 Alternativa uppsamlingsnät för Kriegers flak baserade på en plattform (1 till 4) 

Följande antaganden har använts för beräkningar av kostnader och förluster 
• Total installerad effekt 640 MW (128 vindkraftverk á 5 MW) 
• Två dimensioner för kablar används; 630 mm2 och 185 mm2  
• Max effekt för 185 mm2 kablar är 27 MW, max effekt för 630 mm2 kablar är 45 

MW 
 
I tabell 1 presenteras den årliga energiförlustkostnaden i parken givet de olika 
alternativen, vilket gav den totala investeringskostnaden presenterad i tabell 2 
 

Tabell 1. Totala årliga energiförluster i vindkraftparken 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 
Transformatorer  30/0,69 kV (GWh): 16,8 16,8 16,8 16,8 
Transformatorer 130/30 kV (GWh): 3,6 3,6 3,6 3,6 
30 kV kablar (GWh): 15,2 47,3 30 23,2 
     
Summa (GWh): 35,6 67,7 50,4 43,6 
 

Tabell 2. Investeringskostnad och förlustkostnader för uppsamlingselnäten 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 
Förlustkostnad MSEK/år*: 17.8  33.8 25.2 21.8 
Investeringskostnad:  1,0 pu 1,2 pu 0,9 pu 0,8 pu 
Investeringskostnad inklusive 
nuvärde av förluster: 1,0 pu 1,3 pu 1,0 pu 0,9 pu 

*baserat på en förlustkostnad a 500 SEK/MWh 
 
Nämnas kan vidare att ca 0.5 % av vindparkens effekt förloras i förluster i det lokala 
uppsamlingsnätet och drygt 1 % i exportkabeln in till land. 
 

Ett resultat från de transienta simuleringarna presenteras i Figur 6, där en 
spänningssättning av en radial presenteras för första och sista verket i en radial, och där 
en egendefinierad vakuumbrytarmodell har använts. Man kan se att spänningen under 
spänningssättningen blir dubbelt så hög som slutlig spänning. 
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Main : Graphs
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Figur 6. Fasspänning vid första (A01) och sista verk (B08) i radial 1 med 
vakuumbrytarmodell 

De transienta simuleringarna visar att vid tillslag av en brytare kommer den momentana 
spänningen pendla mellan noll och dubbla nominella värdet 30 kV innan den stabiliserar 
sig vid 30 kV, se Fig. 6. Detta innebär att ingående komponenter utsätts för häftiga 
laster. Mer finns att läsa i [Design av elsystem för havsbaserade vindkraftparker, Elforsk 
rapport 08:14 Michael Lindgren, David Söderberg, Anton Dahlgren, februari 2008]. 

1.2  Tillförlitlighet i uppsamlingselnätet 
Inom projektet V-118 ”Tillförlitlighetsanalys av elsystemet inom en havsbaserad 
vindkraftpark med AC subtransmission” har en metod tagits fram för 
tillförlitlighetsberäkningar som kan användas vid beslut om investeringar i samband med 
sjökabelsystem för vindkraftsparker till havs. Metoden är baserad på 
tillförlitlighetsberäkningar med olika utföranden av kabelkonfigurationer av 
vindkraftsparker. Metoden använder tillförlitlighetsdata på ingående komponenter såsom 
felfrekvens, reparationstid och omkopplingstid. 

Metoden består av tre huvuddelar: 

• I första delen beräknas den förväntade årliga icke levererade energin för en 
baskonfiguration. I princip kan baskonfigurationen vara vilken konfiguration som 
helst men en konfiguration utan redundans är ett lämpligt val. Den förväntade 
årliga icke levererade energin beräknas således. Figur 7, till vnäster, visar ett 
exempel på medel-stor vindkraftspark. En liten och en stor vindkraftspark ingår 
också i analysen. 

• I del två bygger man in redundans i sjökabelsystemet. Valet av redundans är 
baserat på de bidrag som varje ingående komponent ger till den förväntade årliga 
icke levererade energin. Skillnaden mellan den icke levererade energin i 
baskonfigurationen och i den nya konfigurationen är den extra energin som kan 
bli levererad. Figur 7, till höger, visar resultatet efter ett antal 
redundansförbättringar. 

• Tredje delen är en ekonomisk utvärdering där den extra energin som kan bli 
levererad omräknas till en extra inkomst per år eller under hela dess livslängd. I 
detta steg görs antaganden om energipris och livslängd. Tabell 1 visar resultatet 
för en medelstor vindkraftspark. 
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Figur 7. Originallayout, till vänster, alternative layout, till höger. 

Med alternativkonfigurationen och ett energipris på 0.03€/kWh över 20 år erhålles en extra 
inkomst på 15 M€. 

Erfarenheterna från fallstudierna kan summeras enligt följande: 

Det visade sig att det största bidraget till den förväntade årliga icke levererade energin är 
den långa reparationstiden för komponenter placerade ute till havs. Två nivåer av 
redundans kan urskiljas beroende på vilken typ av ställverk som används. 
Fjärrmanövrerade lastfrånskiljare i kombination med fjärrindikering av felande 
kabelsegment resulterar i återuppbyggnadstider på några minuter upp till en timme. 
Brytare försedda med lämplig reläskyddsutrustning kommer däremot att reducera antalet 
avbrott. Den extra vinst som kan göras genom att installera fulleffektbrytare är 
begränsad då kostnaden är relativt hög. Kostnaden för detta kan även inkludera 
kostnaden för att ställverket ska tåla den högre felströmmen. Vidare noterades vikten av 
att installera fjärrmanövrerade lastfrånskiljare är betydande då varaktigheten för ett 
produktionsstopp kan minskas från flera veckor eller flera månader till en timme eller 
ännu mindre. Slutligen kan det konstateras att det finns ett optimalt antal av 
lastfrånskiljare som bör installeras. För många lastfrånskiljare ökar kostnaden och 
komplexiteten, men den förväntade årliga energiproduktionen ökar endast marginellt. 

1.3  Ride-Through-systemverifikation 
 

V-144 Modellering av mätning på DFIG med Ride-thru-utrustning  

Projektledare Torbjörn Thiringer, Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers 

Vid störningar på elnätet är det av extra vikt att inte elkraftproduktionen riskeras. Därför 
har konventionell kraftgenerering såsom kärnkraft, oljekraft, vattenkraft, m.m. haft krav 
på sig att icke alltför lättvindigt kopplas bort från elnätet. Vindkraften var tidigare ett 
marginellt inslag i kraftproduktionen men i dagsläget så har vindkraft seglat upp som en 
betydande energiproduktionskälla och numera gäller liknande 
underspänningsimmunitetsfunktioner för stora vindenergianläggningar som för 
konventionell elkraftgenerering. Just underspänningsimmunitetsfunktionen har varit ett 
stort problem för det vanligast vindkraftverket att installeras, det s.k. DFIG-systemet 
(doubly-fed induction generator). Nyligen har det första DFIG-verket med denna funktion 
installerats i Sverige, i Tvååker Halland, och i projektet ” V-144 Modellering mätning på 
DFIG med Ride-thru-utrustning” genomförs just nu mätmonitorering i syfte att verifiera 
en modell av ett DFIG—verk kompletterat med Ride-Through-funktion. 
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Tack var en åskträff i elsystemet i närheten av vindkraftverket sjönk spänningen på 
vindturbinen med drygt 50 % under 100 ms tills felet kunde kopplas bort och spänningen 
kunde återgå till sin ursprungliga nivå, och detta resulterar i kraftiga strömmar från 
generatorns stator, se figur 8 nedan. 

 

Figur 8. Spänning på vindkraftverkets generator samt statorströmmar utifrån generatorn. 

Denna spänningssänkning förorsakar överströmmar i rotorn. Tidigare ledde detta till att 
vindkraftverket kopplades bort från elnätet och stängdes av. Detta pga av att de höga 
rotorströmmarna inte kunde hanteras av den kraftelektroniska omformaren, utan att 
spänningen på dess mellanled hade blivit alltför hög. Det som nu i stället sker i detta 
verk är att spänningen kan hållas nere tack vara att bromsmotstånd anslutna via 
transistorer har monterats på likledet vilket leder till att vindkraftverket klarar 
spänningsdippen och därmed uppfyller de nya underspänningsimmunitetsönskemålen 
från Svenska Kraftnät. I figuren nedan visas hur strömmen dras från likledet till 
bromsresistorn samtidigt som spänningen på likledet kan hållas på en säker nivå. 

 

Figur 8. Ström genom likledets bromsresistor samt likledsspänningen. 

Projektet pågår fram till årsskiftet 2008/2009 då resultaten kommer att finnas 
tillgängliga i en slutrapport, varvid ”förhoppningsvis” ytterligare några nätstörningar 
inträffat. 
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2 Vindparker med 
likspänningstransmission 

Om avståndet till lämplig anslutningspunkt i land överstiger ca 100 km blir det alltför dyrt 
och tekniskt komplicerat att använda sig av konventionell växelström, utan man är 
tvungen att i stället använda sig av likströmsteknik.   
 
V-106 Annex 23 Havsbaserad vindenergiteknologi och utformning, 
Projektledare Ola Carlson, Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers 

 
Sverige deltar i IEA-annexet 23, ”Offshore wind energy technology deployment”, där 
bl.a. elektriska system för havsbaserade vindparker studeras. Såväl klassiska 
växelströmssystem som överföring med högspänd likström behandlas. En övergripande 
ambition är att skapa ett internationellt forum för utbyte av kunskap och erfarenheter 
samt att etablera gemensamma anslutningsregler och standarder för vindkraft till havs. 
Konkreta samarbetsprojekt finns inom följande områden: 
  

• Storskalig integration av vindkraft i det nordiska elnätet. Finansiärer: Nordisk 
energiforskning, Vattenfall och Svenska Kraftnät. 

• Stabilitetsfrågor i transmissionsnätet i samband med vindkraft. 
• Modeller av vindkraft för elsystemstudier, E.ON Sveriges forskningsstiftelse. 
• DC-vindpark med serieanslutna vindkraftverk, E.ON Sveriges forskningsstiftelse 

och Energimyndigheten (avslutat) 
• Styrmetoder för vindkraftverksgeneratorer och vindkraftverk, Vindforsk (avslutat) 
 

 
Projektet arrangerade ett symposium i London ”WORKSHOP ON GRID INTEGRATION OF 
OFFSHORE WIND” med 30 deltagare och 14 intressanta föredrag. Ett av de 
intressantaste föredraget behandlade The 90MW Barrow Offshore Wind Farm In the UK” 
som bestod av 30 st Vestas V-90 turbiner. Elektrisk utformning och beskrivning av de 
olika undersökningar som hade utförts gavs. Vidare visades på planerna för ”Sandbank 
24 Offshore Wind Farm” norr om Tyskland i Nordsjön. 400 MW planeras med 5 MW 
turbiner från Repower. Föredraget visade på fördelarna med HVDC anslutning av parken. 
Föredraget ”Cost Benefit Methodology for Optimal Design of Offshore Transmission 
Systems” beskrev anslutning av vindfarmer runt Englands kuster. Vidare föreslogs olika 
typer av flytande vindkraftverk för att anläggningar i djupa vatten, “Grid connection of 
deep sea wind farms -options and challenges”. ABB håll föredraget ”Network Connection 
Offshore Wind farms” som beskrev ABB:s HVDC-light möjligheter för havsbaserade 
vindfarmer.   
 
I slutet av 2007 och i början av 2008 har arbetet med en EU-ansökan varit intensivt. 
Ansökan är inom Interreg IV-programmet för Nordsjöregionen och innefattar länderna 
runt Nordsjön, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och England. Ansökan 
behandlar infrastrukturen för vindkraft i Nordsjön. Huvudfrågorna är att skapa 
affärsmöjligheter, vindkraftsutbildningar och information. Chalmers har ansvaret för 
utbildningsdelen. Projektet har beviljats och ett samarbete med Västra 
Götalandsregionen har inletts för genomförande av den svenska delen av projektet. 
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2.1  Internt växelspänningsnät samt DC/50-60 Hz AC 
omvandlare 

 

V-157 Optimal lösning för DC-koppling i HVDC Vindpark 

Projektledare Fainan Magueed, STRI 

Inom projektet ”V-157 Optimal lösning för DC-koppling i HVDC Vindpark” studeras hur en 
dc-överföring kan användas för att styra spänningen i anslutningspunkten samt 
användas för att reducera flickerhalten på det anslutande elnätet. För att ansluta en stor 
vindpark till elnätet kan HVDC-överföring med fördel användas. En växelriktare, som 
använder kraftelektronik i form av IGBT med PWM, erbjuder möjligheten att reglera både 
det aktiva och reaktiva effektflödet från vindparken till elnätet. Genom att utnyttja denna 
möjlighet kan elkvalitéten i anslutningspunkten (PCC) förbättras. 

 
Det framkom i projektet att: Genom styrning av den reaktiva effekten kan spänningen 
vid PCC regleras. Begränsningar finns inom i huvudsak tre områden: 

1. Begränsningen i vindparkens effekt innebär också att den tillgängliga reaktiva 
effekten, nödvändig för att reglera spänningen, är begränsad. 

2. Nätets reaktans, dvs. den Thévenin-ekvivalent som ses från PCC, begränsar 
reglerområdet. 

3. Begränsningar i reglersystemets bandbredd. 
 
De två första begränsningarna medför att betydande spänningsdippar inte kan hanteras 
utan att det finns en risk att vindparken kopplas bort om spänningen sjunker under ett 
visst värde. Den tredje begränsningen medför att snabba spänningsvariationer, vilka ger 
sig till känna som flicker, inte kan motverkas. Flicker innebär att man får synliga och 
därmed störande variationer i ljusstyrkan hos glödlampor. 

Användning av en ström-chopperenhet på DC-länken ( samma idé som för ride-through-
systemet för ett DFIG-verk) har även möjliggjort att det aktiva effektflödet kan varieras. 
Härmed har de ovanstående begränsningarna blivit mindre påtagliga. En 
strömbegränsningsalgoritm, vilken verkar genom att reducera den aktiva effekten i de 
fall den reaktiva effekten inte är tillräklig för att reglera spänningen, har introducerats. 
Detta har lett till en bättre regleringsförmåga. Dessutom är tidskonstanten för 
chopperenheten betydligt kortare än den reaktiva regleringen, varvid snabbare 
spänningsvariationer kan motverkas. Hur allvarlig flimmersituationen är kan anges av det 
beräknade PST-värdet (short-term flicker severity). Vid simuleringar framkom att enbart 
reaktiv effektreglering kunde sänka PST med 15% medan en kombination av reaktiv och 
aktiv effektreglering sänkte PST med 23%. 
 

Inom projektet återstår att genomföra simuleringar för att komma fram till vilka 
kombinationer av reaktiv och aktiv effektreglering som ger den bästa elkvaliten till lägsta 
kostnad. Även olika sätt att lagra energi för regleringen ska prövas. 
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2.2  Internt växelspänningsnät samt DC/HF AC omvandlare 

Om en vindpark är ansluten till det publika nätet med en dc-anslutning så finns det 
egentligen ingen anledning att återbilda ett elnät med frekvenser i närheten av  50 Hz 
igen. Ett mycket stort skäl för att undvika detta är att spänningsomvandlingsenheterna 
kan bli mycket mindre, eftersom storleken på nyckelkomponenten för 
spänningsomvandling, transformatorn, är proportionell mot frekvensen. Poängteras bör 
att i DC/DC-omformare används just en högfrekvenstransformator. 

V-208 Ny topologi för mer effektiva AC/DC-omriktare till framtida havsbaserade 
vindkraftparker 

Projektledare Hans-Peter Nee, EKC, KTH 

Inom projektet ”V-208 Ny topologi för mer effektiva AC/CD omriktare till framtida 
havsbaserade vindkraftparker” har en teknik för att överföra elektrisk effekt från en stor 
vindkraftspark till en lämplig inkopplingspunkt i nätet undersökts. Tekniken bygger på 
likströmsöverföring, som är överlägsen växelströmsöverföring på långa avstånd. 
Likströmstekniken utmärks också av full styrbarhet även vid felfall, vilket innebär större 
leveranssäkerhet. Eftersom tekniken bygger på s.k. soft-switching och att omvandlarna i 
vindkraftverken är bestyckade med tyristorer erhålls avsevärt lägre förluster än med 
dagens likströmsteknik. Dessutom blir initialkostnaden lägre eftersom färre 
krafttransistorer behövs, samt att storleken på transformatorerna minskar avsevärt 
genom användningen av ett mellanfrekvensnät inom vindkraftparken. 

 
Resultat som framkommit är: 
 

 Det har visats att kommuteringen för den nya AC/DC omriktaren även kan realiseras 
vid låg generering samt med tyristorer som inte aktivt kan släckas. Resultaten har 
publicerats på konferensen EPE 2007: [S. Norrga, S. Nee, H.-P.  Modulation 
Strategies for a Mutually Commutated Converter System in Wind Farms". European 
Power Electronic conferance 2007, 2-5 Sept. 2007, Ålborg, Danmark, P. 1-10.] 

 Mätningar och resultat från en nytillämpad rymdvektorbaserad modulationsstrategi 
har visat dess lämplighet som grundläggande modulationsmetod i den nya AC/DC 
omriktaren. Resultaten har publicerats i konferensen PESC 2008[Meier, Stephan, 
Kuschke, Maren, Norrga, Staffan. Space Vector Modulation for Mutually Commutated 
Isolated Three-Phase Converter Systems. Power Electronics Specialists Conference, 
2008,Rhodes, Greece, 15-19 June 2008, P. 4465 – 4471] 

 Det har visats att den nya tekniken fungerar experimentellt med omvandlare 
bestyckade med tyristorer, se figur 10 nedan. Bilden visar ett foto samt mätningar 
från 20 kVA prototypen som togs fram inom projektet. På fotots övre vänstra sida 
ser man den spänningsstyva omriktaren, som omvandlar likspänningen till en 
fyrkantspänning som matas till transformatorn som syns i den nedre delen av fotot. 
Denna fyrkantspänning omvandlas sen till en variabel trefasspänning i den med 
tyristorer bestyckade omriktaren på fotons övre högra sida. Kurvformarna på vänstra 
sida visar transformatorns spänning och ström, medan de tre strömmarna från 
vindkraftverkets generator visas på högra sida. Resultaten har publicerats på 
konferensen PESC 2008: "[ Stephan Meier, Staffan Norrga and Hans-Peter Nee. 
Control Strategies for Mutually Commutated Converter Systems without 
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Cycloconverter Turn-off Capability. Power Electronics Specialists Conference, 2008, 
Rhodes, Greece, 15-19 June 2008, P. 1344 – 1350] 

 

 
 

Figur 10. Experimentuppkopplingen med mätningar.  

 

 En preliminär sammanställning av tidigare resultat i en ekonomisk studie pekar på 
att det med den nya tekniken är möjligt att avsevärt sänka elproduktionskostnaden 
för vindkraftparker på stort avstånd från en stark punkt i nätet. Samtidigt ska det 
vara möjligt att till lägre initialkostnader än idag realisera effektomvandling och 
transmission för vindkraftparker på stort avstånd från en stark punkt i nätet. Det är 
viktigt att få en tillförlitlig prognos av reduktionen av produktionskostnad och 
initialkostnad med den nya tekniken. Den slutgiltiga versionen av den ekonomiska 
studien väntas bli klar för publicering i slutet av året 2008. 

 En pågående studie studerar mellanfrekvensnätet inom vindkraftparken. Målet är att 
visa att det går att konstruera ett mellanfrekvensnät inom vindkraftparken som har 
en rimlig nivå av ringningar och som kan överföra tillräcklig effekt för att systemet i 
sin helhet blir avsevärt bättre än dagens alternativ. Studien utförs med bl.a. 
numeriska simuleringar i PSCAD, analytiska beräkningar av 
mellanfrekvenstransformatorer samt praktiska mätningar på kablar hos ABB 
Corporate Research i Västerås. Studien väntas bli klar för publicering i slutet av år 
2008. 

2.3  Internt likspänningsnät med DC/DC-omvandlare 
 
V-204 DC/DC-omriktare 

Projektledare Ola Carlson, Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers 

 
Hur skall man då rent systemmässigt sätta samman en rent dc-baserad vindpark och hur 
skall man välja spänningsnivåer och effektnivåer inom parken? Dessa frågeställnignar 
behandlas i projektet ”V-204 DC/DC-omriktare”. Ett exempel på resultat som 
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framkommit är att en s.k. fullbridgeomvandlare med fasvinkelstyrning har visat sig vara 
det mest attraktiva valet samt att låta spänningsvariationerna tas upp i första ledet. I 
figur 11 nedan visas exempel på olika spänningsnivåval samt hur förlusterna med de 
olika systemvalen beror på valet av omriktarkoncept. FB och SAB är s.k fullbridgekoncept 
medan LCC är en speciell omriktare som utnyttjar resonans och därmed ger låga 
switchförluster. I den första studien framkom att fullbridgeomriktaren är den bästa 
topologin, 
men som kan noteras i figuren har den höga förluster för position 1a och 2b som 
kompenserar för spänningsvariationer. Dessa förluster kan minskas genom att använda 
hårdswitchad duty-cycle styrning 
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Figur 11. Lokalt vindparksnät med tre olika kontrollstrategier samt resulterande förluster 

för de olika topologierna. 
 
Nu när en bra lösning hittats för omriktarna samt stationärdriften i parken löper projektet 
vidare med att studera hur de transienta förloppen samt olika typer av felfall skall 
hanteras, för detta används strukturen i figur 12 nedan. 
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Figur 12. Kretsmodell för ett internt nät i en vindkraftspark inklusive säkerhetsutrustning. 
 

I projektet återstår 18 månader till, där de statiska och dynamiska prestanda hos parken 
skall undersökas, map felströmmar, verkningsgrader, skyddsutformning, parkstyrning 
m.m. 
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3 Omvärldsanalys 

3.1 Vad gör vi i Sverige i relation till omvärlden 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att vi i Sverige bedriver forskning inom liknande 
områden som i andra länder och att vi har varit tidiga med att starta upp forskning inom 
intressanta områden, t.ex. vindkraftverks dynamiska interaktion med elnätet, 
experimentellt baserad vindkraftverksmodellverifikation ur elnätsperspektiv. Ett område 
där vi ligger långt fram är design av lokala vindparksnät med alternativa koncept (dc/dc-
omriktare, interna nät med frekvens skild från 50/60 Hz), där möjligen Aachen även kan 
sägas ligga i paritet med den verksamhet som bedrivs på de svenska högskolorna. En 
nisch som vi märkligt nog saknar pga svårigheter att få finansiering från Vind- och 
Elforsk för detta tema, men som är stark i t.ex. Danmark, är integration av vindkraftverk 
i befintliga distributionsnät. Mindre elbolag t.ex. i Västra Götland men även av enheter 
inom E.ON. och Vattenfall som arbetar med vindenergiinstallationer betraktas som ett av 
de viktigaste temana.  
 
 

3.2 Några exempel på viktiga relevanta forskningsenheter 
utomlands 

 
Risö energiforskningscenter, som numera är sammanslaget med DTU, Danmarks 
tekniska högskola, har på senare tid kraftigt expanderat verksamheten inom 
vindenergiområdet. Mycket av forskningen rör vindkraftverks samverkan med elnätet. Ett 
intressant tema är att utnyttja hybrid/elfordons batterier för att jämna ut effekten från 
vindkraftverk. En supraledande vindkraftsgenerator skulle kunna bli betydligt mindre än 
en vanlig generator. Även integration av mindre vindkraftsutbyggnader i lokala elnät 
behandlas. Industrikopplingen illustreras av att vindkraftstillverkaren Vestas har ett 
kontor inom Risös område.  
 
Ett annat viktigt exempel är Ålborg, där Vestas sponsrat kraftigt under senare år samt 
även garanterat långsiktighet. Forskningen i Ålborg har traditionellt varit mycket inriktad 
på kraftelektronik och drivsystem, vilket fortfarande avspeglar sig i de forskningsprojekt 
som bedrivs där. Dock startas nu även projekt rörande dynamisk samverkan mellan elnät 
och vindenergianläggningar även där. 
 
Påpekas för att man i Danmark tycks ha en helt annat struktur i Högskolorna där mycket 
mera medel finns tillgängliga internt för forskning jämfört med de svenska högskolorna. I 
Ålborg finns t.ex. 10 seniora forskare på vindkraft, vilket är mer än totalt på högskolorna 
i Sverige för samma tema. 
 
I Finland tillverkas såväl släpringade asynkrongeneratorer (DFIG) som 
permanentmagnetiserade direktdrivna, medelvarviga och snabbgående generatorer samt 
elsystem för dessa. Detta har lett till ett tätt samarbete mellan ABB och de tekniska 
högskolorna i speciellt Helsingfors och Lappenraanta. Vidare tillverkas vindkraftverk i 
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Finland med medelvarviga generatorer, bl.a en levereras om 30 MW till Skellefteå 
Kraftverk. Finland är starkt när det gäller maskinkonstruktion och styrmetoder. En viktig 
faktor är att ABB i slutet av 80-talet förlade sin drivsystemverksamhet till Helsingfors. 
Verksamheten har även lett till lyckosamma avknoppningar med tillverkning av 
generatorer och omriktare.  
 
På Norges Tekniska Naturvetenskapliga Universitet ( NTNU) i Trondheim, Norge har man 
satsat på experimentell förankring och byggt ett påkostat forskningslaboratorium. Ett 
spår man satsat mycket på är direktdrivna (växellådslösa) PM-generatorer 
(prototypstorlek 50 kW) som man nyligen börjat testa experimentellt i sitt 
vindkraftslaboratorium. Nämnas kan att den numera svenskägda  vindkraftstillverkaren 
Scanwind använder sig av denna teknologi och har haft god nytta av högskolans 
kunskap, när man valt elystemet till sina vindkraftverk. Även forskning på styrning av 
DFIG-vindkraftverk bedrivs. Vidare bedrivs forskning på samverkan mellan elnätet och 
vindenergianläggningar, framförallt på energiforskningsinstitutet Sintef som ligger vägg i 
vägg med högskolan. 
 
Den tekniska högskolan i Aachen, Tyskland, bör nämnas som ett starkt kommande 
forskningscenter sedan Eon förlagt sitt nya forskningscenter dit. Inom kraftelektronik och 
drivsystem finns sedan tidigare omkring 25 doktorander. 
 
Det nederländska energiforskningsinstitutet ECN bedriver sedan många år en bred 
forskning om vindkraft och tillsammans med högskolan i Delft beträffande elsystem.  

3.3 Några intressanta trender 
 
Priserna på vindturbiner har rusat i höjden, pga av efterfrågan, råvaruprisökning samt ett 
högre energipris som gör att kunderna är villiga att betala med, kan det finnas plats för 
mer tillverkare tro ? 
 
Turbintillverkarna tycks vara inne i en fas där det mera gäller att öka tillförlitligheten hos 
sina produkter, snarare än att komma med nya eller större turbiner. 
 
Vindturbinkonceptens basteknik minskar i betydelse, koncepten har utvecklats mot att 
uppfylla en viss funktionalitet i stället. 
 
Växellåder går fortfarande sönder och intresset för direktdrivna lösningar är stort. 
Förutom Enercon har nu även tyska Vensys nått volymproduktion av direktdrivna 
vindturbiner genom licens till kinesiska Goldwind.  
 
I dagsläget har industristandarden för stora vindturbiner nått 3-4 MW och ambitionen 
tycks i första hand vara en välbehövlig förbättring av tillförlitligheten. Forskningsfronten, 
representerad av det mycket omfattande EU-projektet Upwind, arbetar vidare mot 
vindturbiner på 10 MW.  
 
Nätägarnas krav på anslutna vindkraftverk har höjts i takt med att vindkraften svarar för 
en allt större del av elproduktionen. Krav på reaktiv effektutmatning vid felfall har 
kommit in i alltfler nätägares bestämmelser. Hydro Quebec fordrar att vindkraften ska 
kunna medverka i frekvensregleringen genom att tillfälligt kunna öka effekten med 10 
procent.  
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4 Framtida utveckling och behov av 
forskning 

4.1 Vad har forskningsstödet lett till hittills ? 
Tveklöst är det mycket beklagligt att Sverige saknar vindkraftverksbyggnadsindustri. Med 
en sådan industri hade det funnits betydligt mer forskning på t.ex. komponenter till 
vindkraftverk. 

Dock finns en viktig underleverantörsindustri och dessutom innebär installationen av 
vindenergi som pågår, och som kommer att öka, i Sverige att många tekniska lösningar 
erfordras och många personer sysselsätts. Nämnas kan att våren 2008 finns det inte 
mindre än 27 GW reservationer för vindkraftsinstallationer anmälda hos SVK, att jämför 
med dagens 0.7 GW installerad vindenergieffekt. 

Ser man i backspegeln kan det konstateras att Energimyndighetens program under de 
senaste 20 åren lett till att vi i Sverige trots avsaknaden av vindkraftsindustri har lyckats 
få fram kompentent personal som kan tillse att installationerna sker på ett för samhället 
fördelaktigt sätt. Vidare kan det konstateras att vindenergiforskningen i Sverige trots de 
besvärliga industriella förutsättningarna likväl ligger i Europas framkant, vilket tydligt 
avspeglas att många av de projekt som nära nog initierats i Sverige, numera bedrivs på 
åtskilliga platser runtom i Europa. 

4.2  Behov av framtida FoU-insatser 
Företagen har ett behov att få sina frågor utredda direkt och är inte speciellt intresserade 
av att resultaten sprids. Vidare arbetas det nära nog utelsutande med frågeställningar 
som är akuta för företaget och de är inte beredda att offra några större resurser på att 
åstadkomma de för samhället bästa lösningarna på längre sikt. 
 
En stor fördel med publikt finansierad forskning är att den får en stor spridning och kan 
behandla frågor som ligger långt fram i tiden och ur ett mera brett samhällsperspektiv. 
Ytterligare fördel är att högskolan har möjlighet att kommunicera med flera olika parter 
för att uppnå generellt värdefulla kunskaper. Om man tar som exempel det eftersatta 
området med integrering av vindkraftverk i befintliga distributionssystem, så görs ur 
samhällsperspektiv en massa onödigt arbete eftersom det måste göras om för varje 
installation, i stället för att ett universitet sakligt och metodiskt går igenom 
frågeställningarna. När det gäller integrationsfrågor högre upp i systemet har vi inte 
detta problemet utan här har industriutvecklingen och högskoleforskningen kunnat 
assistera varandra. Sedan, skall det kommas ihåg att genom forskningsprojekt utbildas 
personal som kan komma till stor nytta vid kommande uppbyggnad av vindkraft i 
elnätet. Dessutom påverkar högskoleforskning grundutbildningen av ingenjörer, vilket 
indirekt bidrar till att forskningsinsatser på högskolor leder till att även ingenjörer som 
utbildas generellt samt upplyses om det intressanta vindenergiområdet. Nedan listas ett 
par intressant områden där forskningsinsatser bedöms vara nödvändiga. 



 

16 
 

4.3 Dc- & mellanfrekvensvindkraftsparker 
 
Forskningen på nya koncept för interna vindkraftsnät, samt komponenter för dessa är på 
starkt uppåtgående. Komponentforskning var inte prioriterat i föregående program, men 
forskningsstöd för att vidareutveckla DC/HF-omriktare vore mycket värdefullt, och 
kanske kunde man få till en lösning så att finansiering blir enklare inom detta tema, 
eftersom de nya vindparkskoncepten ofta är tätt sammankopplade med forskning på nya 
elkomponenter. 

4.4 Högfrekvensmodellering av elnät. Till havs/på land 
 
Modellering av propagering av transienter i havsbaserade parker är ett tema som 
attraherar en ökande aktivitet, och som skulle ha nytta av ytterligare aktivitetsökning. 
Även på land förefaller det finnas behov för liknande forskning. I distributionssystemen 
har det förekommit problem med att vindkraftverk och annan kraftelektronisk utrustning 
stör ut utrustning för elnätskommunikation. Visserligen tycks det ofta vara olyckor i 
arbetet som medfört detta, men det visar dock ändå på behovet att studera hur 
högfrekventa transienter propagerar i ett distributionssystem. Detta område har många 
likheter med det arbete på propagering av högfrekventa transienter som pågår för 
havsbaserade vindparker, men här är fokus mer på luftledningar, transformatorer och 
andra laster anslutna till elnätet. 

4.5 Frekvensreglerande vindkraftverk 
På samma sätt som omriktaren i vindkraftverk har kommit att användas till att styra 
reaktiv effekt på elnätet kan det även finnas anledning att använda vindkraftverk till en 
uppgift de egentligen inte är så lämpade för, frekvensreglering. För frekvensreglering 
erfordras nämligen att den aktiva effekten kan styras, vilket vindkraftverk inte direkt är 
anpassade för. Två varianter finns, dels att man kör vindkraftverken på lägre effekt än 
den tillgängliga (obs, detta innebär energiförlust för att hålla denna beredskap), effekten 
kan då regleras upp i händelse av att det finns behov för detta på elnätet. Att reglera ner 
effekten kan man alltid enkelt göra. Den andra varianten är att man kör på högsta 
möjliga effekt som vanligt, men vid behov kan turbinen kortvarigt under ett 10-tal 
sekunder retarderas/bromsas och därmed kan lite extra effekt matas ut. Nämnas kan att 
DTU i samarbete med Vestas och östkraft har inledd praktiskt arbete på detta tema på 
Bornholm. 

4.6 Modellering av vindkraftverk för växellådsstudier och 
frekvensregleringsstudier 

I och med att växellådor fortfarande går sönder förefaller det finna ett behov för att 
försöka utöka komplexiteten i de publikt tillgängliga vindkraftsmodellerna för att studera 
detta problem vidare. Ytterligare förbättrad modellering erfordras dessutom för att kunna 
använda vindkraftverken som frekvensreglerande objekt enligt punkten ovan. 
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4.7 Energilagring. Användande av el- och elhybridfordon för att 
utjämna effektvariationer från vindkraftverk (och laster). 

Energilagring är ett forskningsområde som ännu inte behandlats inom Vindforsk, och 
kommer att öka enormt i sin betydelse allteftersom vi får mer vindenergi i systemen. 
Eneriglagring(effektutjämning) håller på att bli den största olösta tekniska frågan när det 
gäller vindkraft. Här kommer man nog att se en klart utökad aktivitet. Speciellt, av stort 
intresse är att kombinera detta med en annan samhällsutveckling: Utvecklingen av el- 
och elhybridfordon. Genom att utnyttja möjligheten till att lagra energi i fordonens 
batterier så skulle ojämnheter i effektproduktionen från vindkraft, kompenseras till viss 
del. Nämnas kan att Vattenfall, Göteborg Energi samt fordonstillverkare redan är mycket 
aktiva inom plug-in-hybridområdet. 

4.8 Integration av vindenergi i befintliga distributionssystem 
Ett tema som inte är ganska tillämpat är hur man skall jämka olika intressenters 
önskemål och krav, systemoperatören, nätägaren, installatören, tillverkarna, 
elkundernas, elsäkerhetsverket, samhällsrepresentanter (politiker), närboende, 
miljörepresentanter, m.fl, på ett ur samhällsperspektiv bra sätt. Ute ”på fältet” hörs ofta 
behov på att sådan arbete borde utföras. Viktigt att beakta är att även om huvuddelen 
av vindenergiinstallationerna kommer att ske i stora parker kommer åtskilliga 100-tals 
MW kanske några GW att installeras i befintliga distributionssystem. Men, som tidigare 
nämndes, har det varit svårt att få forskningsansökningar på detta tema beviljat. 
 

4.9 Supergrid i Nordsjön 
 
Ett tema som rönt stort intresse är att bygga ett s.k. supergrid för sammankoppling och 
nätanslutning för havsbaserad vindkraft. Det skulle vara jättelika likströmsnät i Nordsjön 
och Östersjön som matar energi till de olika länderna samtidigt som länderna kopplas 
samman på ett mycket starkare sätt än i dag. Förmodligen kommer denna utbyggnad att 
ske successivt, men viktigt ur samhällsperspektiv är att det finns en ”masterplan” för hur 
det ska se ut om 30-40 år. 
 


