
NEPP	  Seminarium	  2014-‐11-‐20	  
Reglering	  av	  vindkra8	  

Överföringsproblema@ken	  
	  

Sture	  Larsson	  
Pensionär	  

f.d.	  teknisk	  direktör	  vid	  Svenska	  kra8nät	  



En	  paradox	  i	  elsystemutvecklingen	  

•  En	  omfaHande	  utbyggnad	  av	  förnybar,	  icke	  styrbar	  
elproduk@on	  ställer	  krav	  på	  egenskaper	  i	  elsystemet	  som	  
finns	  hos	  befintlig	  styrbar	  produk@on.	  

•  Om	  den	  @llkommande	  förnybara	  produk@onen	  ska	  uppnå	  sina	  
förväntade	  årsenergier	  så	  måste	  den	  kunna	  inrymmas	  i	  den	  
löpande	  kra8balansen	  under	  @der	  med	  hög	  @llgång	  på	  vind	  
och	  sol.	  

•  Under	  avsevärda	  @der	  kommer	  det	  inte	  aH	  finnas	  utrymme	  i	  
kra8balansen	  för	  den	  styrbara	  elproduk@on	  som	  behövs	  för	  
aH	  klara	  av	  elsystemets	  balanserings-‐	  och	  överföringsbehov.	  	  	  



Överförings-‐	  
problema@ken	  

Överförings-‐	  
förmåga	  

Störnings-‐	  
tålighet	  

•  Synkrongeneratorer	  
•  Reak@v	  effektbalans	  
•  Dynamiska	  egenskaper	  

•  Svängmassa	  
•  Kortslutningseffekt	  
•  Skyddssystem,	  selek@vitet	  



q Summering av alla registrerade  
    vindkraftprojekt: 
    ca 45 000 MW  (Hypotetiskt ca 100 TWh)  

 
q   Solkraft, 10 TWh motsvarar ca 10 000 MW 
 

 
q  Installerad kapacitet: 
                  Vattenkraft 16 200 MW 
                  Kärnkraft      9 400 MW 
 

 
 
 
 
 
 

Scenarier för utvecklingen av förnybar 
elproduktion i Sverige 

  



Överföringsförmåga	  från	  Norrland	  

Spänning 

Överföring 

Stam 
nätet 

Snitt 2 

Vattenkraft med 
synkrongeneratorer 

MW 

MVAr 



Överföringsförmåga	  från	  Norrland	  

Spänning 

Överföring 

Stam 
nätet 

Snitt 2 

Vindkraft 

MW 



Överföringsförmåga	  från	  Norrland	  

Spänning 

Överföring 

Stam 
nätet 

Snitt 2 

Vattenkraft med 
synkrongeneratorer Vindkraft 

MW 

MVAr 

MW 



	  	  	  Behov	  av	  förstärkt	  
överföringsförmåga	  

	  
	  	  	  Se	  Svenska	  Kra8näts	  
Perspek@vplan	  2025	  

	  
www.svk.se	  



Reak@v	  kompensering	  

Nuvarande	  kapacitet	  i	  
synkrongeneratorer	  
i	  storleksordningen	  10	  000	  Mvar	  i	  Sverige.	  
	  

Möjliga	  lösningar:	  
•  Serie-‐	  och	  shuntkondensatorer,	  SVC	  
•  Likströmslänkar	  med	  HVDC-‐VSC	  teknik	  
•  HVDC-‐VSC	  anslutning	  av	  vindkra8	  
•  Synkrondri8	  i	  produk@onsanläggningar	  
•  Roterande	  synkronkompensatorer	  
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