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Abstract 

At the beginning of 2015 there were 3,040 wind turbines installed in Sweden with an installed power of 
5,359 MW. The forecast for 2015 is to install additional 222 wind turbines and increase the installed power 
to 6,037 MW. Electrical infrastructure and grid connection represents 14 % of the total investment cost of 
a wind farm onshore. Therefore it is important to look at the whole perspective and the impact that early 
stage choices might have over the operational life time in order to minimize costs during installation but 
as well to reduce operational costs such as transmission losses and tariff costs.  

The objective for this thesis has been to learn from previous work to build a comprehensive model for 
calculating costs for electrical losses and tariff options depending on ownership, O&M (operation and 
maintenance), geographical area and connection type. The aim has been to build a model in Excel that can 
be used as a decision making tool during the pre-feasibility stage of development of wind power projects 
to evaluate the economic impact of different choices for connection alternatives and possible tariff 
options over the operational lifetime of a wind farm.  

The results from the case study show that geographical area, connecting grid, ownership, operational 
losses and O&M in relation to different tariff alternatives has a significant economic impact over the 
operational lifetime of the wind farm. However, there is no optimal solution that suits all types of wind 
farms and each case has its own parameters that have to be taken into account. So far the model shows 
satisfying results for small and medium sized wind farms but further calibration is needed against 
measured operational data for large scale wind farms. Nevertheless the model is in its current state found 
to work as a good and perspicuous tool to enable comparison between different connection alternatives 
and possible tariff options annually and over the operational lifetime. It is also considered to be a major 
improvement of working method in comparison to the tools that has been used previously. Since it is of 
uttermost importance in an early stage of a project to get an apprehension about a projects validity, which 
is crucial for further development of wind power projects, it is considered that the model can be used as a 
good base to work as foundation for decision making in wind power projects.  
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Sammanfattning 
I början av 2015 fanns 3 040 vindkraftverk installerade i Sverige med en installerad effekt på 5 359 MW. 
Prognosen är att under 2015 ytterligare installera 222 turbiner och utöka den installerade effekten till 6 037 
MW. Elektrisk infrastruktur och nätanslutning representerar 14 % av investeringskostnaden för en 
vindkraftspark och det är viktigt att det interna elnätet är designat för att minimera kostnader vid 
installation och för överföringsförluster under parkens operativa livslängd. 

Beroende på geografiskt område, anslutande nät och storlek på vindkraftspark finns det olika möjligheter 
för anslutning och tariffalternativ. Olika tariffalternativ i förhållande till ägandeförhållanden, driftförluster 
och underhållskostnader har under studien visat sig ha en stor ekonomisk inverkan under 
vindkraftsparkers operativa livslängd. En modell har byggts i Excell med olika beräkningsverktyg för 
elektriska förluster, investeringskostnader, DoU kostnader samt tariffalternativ beroende på anslutning. 
För att testa modellens validitet har en fallstudie genomförts på tre vindkraftsparker av olika storlek och 
geografisk placering. Resultaten från fallstudien visar att förutsättningarna för de olika parkerna skiljer sig 
mycket. En av huvudslutsatserna är att för kanal- och punkttariff tas ingen hänsyn till förluster i detalj i 
tariffen som den inmatade energin orsakar i nätägarens ledningsnät förutom ett procentuellt påslag som 
görs på effektavgiften i tariffen. Det kan ses i resultaten att det är ofta mycket lönsamt att försöka erhålla 
punkttariff på grund av att den inte är avståndsberoende och att energiavgiften ofta är fördelaktig även 
fast överföringsförlusterna ökar. Detta gör att för vindkraftsparker där punkttariff skulle kunna erhållas 
finns ett stort ekonomiskt incitament att bygga ett internt ledningsnät med lägre spänningsnivå och ökade 
förluster för att kunna erhålla punkttariff.  

Gällande kanaltariff är den för varje anslutning individuell och varierar mycket beroende på villkoren för 
kanalen i ledningsägarens nät samt geografisk placering av parken.  För att kunna göra tillförlitliga 
beräkningar av kanaltariffer är det av stor vikt att ha en tidig dialog med nätägaren och skaffa sig gedigen 
kunskap om vad som ingår i nätbolagets antagna kanal som den producerade energin antas komma att 
använda av nätägarens nät. Detta för att i ett tidigt skede kunna göra en uppskattning för vilket 
tariffalternativ som kan bli mest lönsamt för parken. För kanaltariff finns det goda incitament för 
kraftbolaget att försöka hålla effektavgiften så låg som möjligt genom att göra en bedömning av hur 
mycket elektrisk infrastruktur som bör ägas internt samt vad konsekvenserna blir ekonomiskt men även 
gällande risk och interna resurser. En låg effektavgift innebär i elområde 3 & 4 att en producent kommer 
att krediteras i större utsträckning och i elområde 1 & 2 innebär det att den fasta årliga kostnaden minskar. 

Gällande kostnader för driftförluster och underhåll som beräknats i fallstudien kan det ses att kraftbolaget 
har lägre kostnader för transformatorstationer men ej för ledningar. En slutsats görs från fallstudien att 
utifrån de parametrar som har tagits i beaktning är det bättre för kraftbolaget att äga det interna elnätet 
och transformatorstationen, i de fall där det är möjligt. Exportkablar, på grund av de höga 
överföringsförlusterna är bättre att inte äga då mätpunkten kommer närmare parken och man får betalt 
för mer energi samt att förlusterna ej tas i beaktning i detalj i tariffen.  

Modellen anses fungerar som ett bra och överskådligt verktyg för att kunna jämföra ekonomisk inverkan 
för anslutningsalternativ, driftförluster, underhåll och möjliga tariffalternativ årligen och över en den 
operativa livslängden. I ett vindkraftsprojekt är det viktigt att i ett tidigt skede kunna bilda sig en 
uppfattning om projektets validitet för bedömning huruvida projektet är möjligt att genomföra. Den 
modell byggts under examensarbetet och som använts för analyserna i fallstudien bedöms kunna bidra till 
detta kunskaps- och beslutsunderlag. 

  



-2- 
 

Introduktion och bakgrund 
Statkraft är ett norskt energibolag och är ett ledande företag internationellt inom vattenkraft samt är 
Europas största producent av förnyelsebar elproduktion. I Sverige är Statkraft Sverige AB (SSVAB) den 
fjärde största elproducenten med verksamhet inom vattenkraft, vindkraft, energy trading och fjärrvärme.  
Den första vindkraftsparken i Sverige, EM, driftsattes 2011 och inom företaget pågår vinkraftsbyggnation 
både i norr och i söder, i Jämtland och i Västernorrland byggs parker tillsammans med Statkraft SCA Vind 
AB som beräknas bidra med 3 TWh per år. För de södra delarna av Sverige byggs vindkraft tillsammans 
med Statkraft Södra Vindkraft AB och beräknas vid full utbyggnad att generera 1.6 TWh per år [1].  

Idag kan en vindkraftsproducent välja att äga den elektriska infrastruktur som ingår eller är kopplat till det 
interna elnätet, alternativt kan ägandeskap överlåtas till det lokala nätbolaget. Med erfarenhet från tidigare 
byggprojekt för vindkraft har det visat sig att det spelar mycket stor roll vilken typ av ägandeförhållanden 
som väljs för att påverka val av tariffens löpande utgifter under parkens operativa livstid. Tariffer beräknas 
om årligen vilket medför att det som på kort sikt är rätt val kan vara ett mindre fördelaktigt val långsiktigt. 
Dock har ändå olika ägandeförhållanden av elektrisk infrastruktur stor inverkan för vilka tariffalternativ 
som kommer att finns tillgängliga för anslutning av vindkraftsparker. Hittills har det varit svårt att skapa 
en god överblick om vilken inverkan olika ägandealternativ har på tariffnivå när faktorer såsom risk, ökade 
elektriska förluster som måste täckas löpande, ökade eller minskade drift och underhållskostnader samt 
sitens geografiska vindförutsättningar vägs in i bedömningen. Nätbolag använder generellt schabloniserad 
indata till beräkningar av tariffer samt för att beräkna kostnader för åtgärder i nätet som krävs för att 
kunna ansluta en vindkraftspark. Erfarenheter från tidigare projekt inom Statkraft visar att det i 
verkligheten kan byggas nya anläggningar som har lägre investeringskostnad samt lägre kostnader för drift 
och underhåll än det övriga nätet i snitt. Ur denna aspekt finns det ett behov av att se ifall det kan vara 
fördelaktigt för ett kraftgenererande företag att bygga och äga elektrisk infrastruktur som ingår eller är 
kopplat till det interna elnätet och med egen personal uppnå lägre drift och underhållskostnader än 
nätbolagen.  

Tidigare arbete 
Det har tidigare genomförts två examensarbeten där modeller för att beräkna förluster i det interna elnätet 
i en vindkraftspark har gjorts. En modell i Excell och en i Matlab.  Detta examensarbete bygger en helt ny 
modell i Excell men hämtar lärdom från tidigare genomförda projekt men syfte att förbättra och utöka 
modellens funktion.  

Syfte och mål 
Examenarbetet har utförts under våren 2015 i samarbete med SSVAB och består totalt av 30 hp. Detta 
examensarbete kommer att undersöka olika sätt att bygga och äga el-infrastruktur med förhållande till 
tariffnivåer, materialkostnader, förluster i nätet och drift och underhållskostnader. En modell kommer att 
byggas för att beräkna förluster i elnätet i en vindkraftspark och detta examensarbete kommer att fokusera 
på att utveckla beräkningsverktyg i modellen för olika anslutningsalternativ och tariffnivåer i förhållande 
till olika ägandeformer och förväntade drift och underhållskostnader för parkens operativa livslängd. 
Modellen kommer slutligen att kalibreras i en fallstudie mot tre vindkraftsparker av olika storlek som ägs 
och opereras av SSVAB.  

Målet med examensarbetet är att bygga en modell som kan användas som ett överskådligt verktyg 
förprojekteringsstadiet i ett vindkraftsprojekt för att kunna jämföra ekonomisk inverkan för olika 
anslutningsalternativ, driftförluster, underhåll och möjliga tariffalternativ över en vindkraftsparks operativa 
livslängd.   
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Frågeställning 
Vilken påverkan har olika ägandealternativ av elektrisk infrastruktur inom en vindkraftspark över den 
beräknade operativa livslängden i förhållande till elektriska förluster, prognostiserat elpris och olika 
tariffnivåer samt driftförluster och underhållskostnader?  

Metod 
Projektet inleddes med att söka efter artiklar, böcker och elektroniskt material. Detta faktaunderlag 
utgjorde grunden till en djupgående litteraturstudie inom vindkraft, elnätet i Sverige, tariffers uppbyggnad 
och drift och underhåll för vindkraft. Samtidigt som litteraturstudien påbörjades arbetet med att göra en 
preliminär layout till den modell som skulle byggas och datainsamling genomfördes till denna. För att 
kunna göra en uppskattning gällande olika typer av ägandeförhållanden och vad det innebär ekonomiskt 
och tekniskt över en vindkraftsparks livslängd behövs övergripande och djupgående kunskap om tariffers 
uppbyggnad samt att genomföra en kartläggning av interna drift och underhållskostnader (DoU) 
kostnader. 

Under projektets gång har kontakt tagits med olika nätbolag som är verksamma på lokalnät och 
regionnätnivå för att diskutera tariffers utformning och hur kanaltariffer beräknas på regionnätsnivå. Detta 
har varit mycket givande och en god insikt har erhållits för hur de olika beräkningsmetoderna skiljer sig åt 
dock har det fokuserats på ett nätbolag som SSVAB i störst mån fram till idag ansluter till. Kontakt och 
dialog har förts via telefon och e-post med Energimarknadsinspektionen (EI) och med författare till olika 
studier som genomförts gällande tariffer.  

För drift och underhåll har kontakter tagits inom SSVAB på drift och underhållsavdelningen för att 
kartlägga rutiner, tidsåtgång för genomförande av underhåll samt budgeterade materialkostnader för 
planerat och förebyggande underhåll. Kartläggning av interna kostnader för DoU görs genom att värdera 
det egna arbetet i tid och resurser för att kunna göra en jämförelse med det procentuella påslag som görs 
vid beräkning av effektavgiften för kanaltariffer som görs av nätbolaget.  

Modellen har byggts i Excell med tillgängliga beräkningsfunktioner och verktyg samt macros. Olika 
datablad representerar olika steg i beräkningsprocessen för vindförhållanden, förluster i det interna elnätet, 
investeringskostnader för det interna elnätet, parktransformator och exportkabel, drift och 
underhållskostnader samt tariffalternativ.  I modellen finns också databaser som används som underlag i 
kalkylbladen för att göra beräkningar.  

Modellen har byggts i samverkan med ett examensarbete på mastersnivå som pågått parallellt under våren 
2015. Detta examensarbete har fokuserat mer på beräkningar av förluster i det interna elnätet och 
applicering av vinddistribution. I samarbete har modellens ekonomiska verktyg byggt upp utifrån interna 
prislistor, EBR 2015 och Energimarknadsinspektionens (EI) normvärdesprislista för elnät. Resultaten 
ifrån båda examensarbetena sammanförs i modellen och sammanfattas som ett gemensamt resultat under 
ett sammanfattningskalkylblad. För att validera modellen har en fallstudie genomförts på tre parker av 
olika storlek, EM, Lyckås och Ögonfägnaden. För dessa fall har det primärt kontrollerats att modellen 
beräknar kostnader för drift och underhåll som anses korrekta årligen och över parkens operativa livslängd 
samt att resultatet från beräkningar av kanaltariff överensstämmer med den givna kanaltariffen som 
SSVAB har erhållit. Olika anslutningsalternativ, olika spänningsnivåer i det interna elnätet och tillhörande 
tariffmöjligheter har beräknats över parkernas hela livstid för att kunna se den ekonomiska påverkan över 
en vindkraftsparks operastiva livslängd.  
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Avgränsningar 
• Enbart anslutningar större än 10 MW installerad effekt med anslutning till region- eller stamnätet 

kommer att tas i beaktning i detta examensarbete. Att skapa ett beräkningsverktyg som inkluderar 
alla anslutningsalternativ på alla nätnivåer har ej gjorts då den mest intressanta jämförelsen har 
varit att kunna jämföra kanaltariff och punkttariff vilket enbart kan göras på regionnätnivå. Detta 
på grund av att stamnätet och lokalnätet enbart innefattar punkttariff för producenter.  

• Enbart planerat och förebyggande underhåll ingår i modellen då det vanligtvis inte budgeteras för 
oplanerat underhåll.  

• För kanaltariffberäkningar har det fokuserats på det nätbolags metod för kanaltariffberäkningar 
som Statkraft Sverige AB hittills i störst utsträckning har anslutit till.  

• Uttagstariffer kommer ej inkluderas i modellen då de i enlighet med ellagen alltid är punkttariffer 
och får ej vara avståndsoberoende vid anslutning till regionnät.  

• Systemgränser för det interna elnätet i examensarbetet definieras som det kabelnät med början i 
varje enskild turbins kabelavslut i turbintransformatorns kabelfack i högspänningsställverket fram 
till parktranstationens kabelavslut i respektive högspänningsställverk. Utöver det interna elnätet 
tillkommer det externa elnätet i form av exportkabel och eventuell transformering.  

• I detta projekt är uppgiften att undersöka drift och underhållskostnader för de komponenter och 
funktioner som ingår i det interna elnätet och i anslutningen av vindkraftsparken.  DoU för 
vindkraftverken kommer ej tas i beaktning då det aldrig kommer bli aktuellt för ett kraftbolag att 
ej äga vindkraftsturbinerna. 
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Teori 

1 Vind 
Den ursprungliga källan till jordens vindresurser är solen. Vind uppstår på grund av tryckskillnader i 
atmosfären och är ett resultat av variationer av solinstrålningen och därmed sker en ojämn uppvärmning 
av jordens yta. Vind blåser från platser med högt tryck mot platser med lågt tryck, ju större tryckskillnad 
det är mellan dessa platser desto kraftigare blir vinden. Luften bromsas av marken vilket gör att vinden 
vrider sig med höjden och blir vinkelrätt mot trycket. En mycket viktig aspekt som i stor utsträckning 
påverkar vinden är turbulens, vilket ger att samma medelvind fast på olika platser kan ge olika mycket 
energi. Turbulens uppstår då vindströmmen blir bruten av träd, hus eller andra hinder. Är landskapet platt 
och vegetationen låg är turbulensen låg och vinden varierar inte så mycket från sekund till sekund. Är det 
däremot mycket skog kommer turbulensen i vinden att öka vilket påverkar energiutvinningen och ger 
ökade påfrestningar på vindkraftverken [2].  

De enheter som använd för att mäta vinden är hastighet och riktning. I Sverige förekommer de blåsigaste 
månaderna vanligtvis i oktober-mars och de minst blåsiga månaderna från maj - augusti [3].  

Närmast jorden återfinns det atmosfäriska gränsskiktet som utgörs av den lägre delen av atmosfären, 100 
– 1000 m, och är direkt influerad av den underliggande ytans utseende. För att kunna utvinna störst andel 
energin i vinden och undvika inverkan av turbulens i vindflödet behövs det kunskaper om de geografiska 
förutsägningarna i området och hur det påverkar vindens flöde i det atmosfäriska gränslagret. Vindflödet 
påverkas av ytråhet, tryckgradient och Reynolds nummer [4]. Som kan ses i Figur 1 utsätts vindflödet för 
turbulens som ett resultat av olika ytråheter. Detta gör stor inverkan för vilken tornhöjd som krävs för att 
nå bättre vind med laminärt flöde ovanför det turbulenta flödet. Längst till vänster kan ses att när vind 
passerar över vatten är ytråheten nästan lika med noll vilket gör att lite turbulens uppstår vilket gör att 
tornhöjden inte behöver vara lika hög som längst till höger i bilden där ytojämnheten orsakar mycket 
turbulens vilket kräver en högre tornhöjd [5].  

 
Figur 1. Olika typer av ytojämnhet och dess inverkan på vinden och vilken tornhöjd som krävs för att undvika 

turbulens [5]. 

1.1 Energi i vinden 
Vindturbiner roterar på grund av att ett aerodynamiskt lyft skapas av förbipasserande vind över 
rotorbladen. Det aerodynamiska lyftet uppstår på grund av att det blir en tryckskillnad mellan under och 
ovansidan av bladet, högre tryck under och lägre tryck ovanpå gör att bladet roterar. Den passerande 
luftmassans kinetiska energi omvandlas till mekanisk energi av rotorbladen och via ett rotorskaft 
omvandlas därefter energin i vindkraftsverkets generator till elektrisk energi.   

För att kunna göra en uppskattning av hur mycket energi som finns i vinden behöver vindmätning utföras 
på den tilltänkta platsen för att undersöka vilka vindhastigheter som förekommer och med vilket intervall 
det förkommer. Generellt görs vindmätningar gällande hastighet och riktning under ett eller ett par år, 
därefter relateras den uppmätta vinden till en referensserie på ca 20 år för att inte den beräknade energin 
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ska påverkas av ett enskilt år [6]. Vikten av att genomföra dessa mätningar är stor då det har stor inverkan 
på den totala förväntade inkomsten för den energi som kommer att genereras av vindkraftverken. Hur 
mycket energi som kan utvinnas ut den passerande luftmassan och omvandlas till mekanisk energi är 
beroende av vindhastigheten, tvärsnittsarean på rotorn och luftens densitet [7,8]. Den kinetiska energin i 
luftmassan m som rör sig med en hastighet v kan uttryckas som följande:  

 𝑃 =  
1
2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2  [𝑊]  (1) 

Om sedan också tvärsnittsarean för turbinens inkluderas fås följande ekvation som uttrycker summan av 
energin i vinden vid en hastighet och densitet som passerar tvärsnittsarean:  

 𝑃 =  
1
2
𝑝 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3  [𝑊]   (2) 

För att kunna göra en så bra uppskattning som möjligt för hur mycket effekt som kan utvinnas ur vinden 
är det av stor vikt att de vindmätningar som utförts är korrekta och har så liten felmarginal och avvikelse 
som möjligt. Detta på grund av kraften P som kan utvinnas är proportionell i kubik mot vindhastigheten, 
ett exempel är att ifall vindhastigheten är 10 % fel från det verkliga värdet kommer det resultera i 33 % fel 
i den uppskattade energi som finns i vinden i enlighet med ekvation (2) [9].  

Efter att vindmätningar gjorts beräknas vinddistributioner för varje punkt med Weibull-distribution i 
vindkraftsparken och sedan görs en vindros. Detta förklaras i följande avsnitt i rapporten.  

1.1.1 Weibull-distribution 

För Weibull-distribution används parametrarna k och A för att beräkna frekvensen av vinddistributionen. 
Funktionen för Weibull-distribution är som följande:  

 𝑓(𝑣) =
𝑘
𝐴
�
𝑣
𝐴
�
𝑘−1

𝑒𝑒𝑝�−�
𝑣
𝐴
�
𝑘
� (3) 

A är en skalningsfaktor för den karakteristiska vindhastigheten för den aktuella tidserien. Formfaktorn k 
utgör distributionskurvans form och är inom intervallet 1 - 4 och värdet anger en grov uppskattning för 
ett speciellt vind klimat. För arktiska regioner är k≈1, central Europa är k≈2 och k≈3-4 används för 
passadvindar. Om k=2 är Weibull och Rayleigh likvärdiga [8]. A och k beräknas som följande:  

 

𝑘 = �
𝜎𝑣

𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�
−1.086

 

σ v = Standardavvikelsen från medelvärdet  
av vindhastigheten 

vmedel = medelvärdet av vindhastigheten 

(4) 

 
 

𝐴 = �
𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Γ �1 + 1
𝑘�
�  

Γ = Gamma funktion 

(5) 

Båda skalfaktorerna k och A förändras i förhållande till höjd över marken som kan ses i Figur 2 nedan.  
Skalfaktorn k ökar vid högre höjder tills ungefär 100 m då börjar k minska, A däremot ökar nästan linjärt 
med höjden [8].  
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Figur 2. Förändringen av Weibullfaktorerna k och A i förhållande till höjd över marken[8]. 

1.1.2 Rayleigh-distribution 

Om Weibull-distributionen skalfaktor k är lika med 2 kan en Rayleigh-distribution användas, vilken är 
enklare då den endast är beroende av medelhastigheten för vinden t.ex. den årliga medelhastigheten för 
vinden. Funktionen för Rayleigh-distribution är som följande: 

 𝑓(𝑣) =
𝜋
2

𝑣
(𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)2

𝑒𝑒𝑝 �−
𝜋
4
�

𝑣
𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

�
2
� (6) 

1.1.3 Vind och-effektkurvor  

Utifrån Weibull och Rayleigh distribution presenteras vanligtvis resultaten i form av ett histogram som 
visar vindfördelningen och därmed energipotentialen för den aktuella platsen under ett år vilket kan vara 
användbart för att göra en jämförelse mellan olika platser, se Figur 3.  

 
Figur 3. Exempel på histogram för en given plats med olika vindhastigheters förekomst under ett år [10]. 

Utöver histogram sammanfattas generellt resultaten från vindmätningarna i en vindros som visar ifrån 
vilket håll vinden blåser, vilken hastighet och med vilken frekvens. Vindrosen ger en överblick av de 
dominerande vindriktningarna på platsen och hur ofta olika vindhastigheter har uppmäts, detta är viktigt 
för att placera turbinerna optimalt i den vindriktning som är mest förekommande, se Figur 4.  
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Figur 4. Exempel på en vindros utseende för en mätstation [11]. 

Vakeffekt i en vindkraftspark uppstår när turbinerna skuggar varandra på grund av att vindflödet, efter att 
ha passerat föregående turbin, innehåller mindre energi. För att vinden ska återhämta sig är turbulens 
nödvändigt i vindflödet för att återge vinden den energi den förlorat vid passering av föregående turbin. 
För att göra en exakt uppskattning för vakeffektens inverkan i en specifik park behövs beräkningar göras i 
modeller utifrån varje enskild turbins vindförhållanden beroende av dess position i parken, detta är dock 
mycket svårt att göra och vakeffekten kan variera mycket beroende på positioneringen mellan turbinerna i 
parken. På grund av att det är svårt att på ett enkelt sätt beräkna vakeffekten i parken kan denna utelämnas 
ur beräkningarna för energiproduktion dock bör den beräknas i förstudien av ett vindkraftsprojekt med 
simuleringsprogram utformade för design, planering och optimering av vindkraftsparker.  

Vindrosen kan användas som underlag för hur turbinerna bör placeras i parken för att utvinna mest energi 
genom att minska vakeffekten mellan turbiner i parken.  Ett enkelt verktyg för att minska vakeffekt är att 
öka avståndet mellan turbinerna för att undvika att de skuggar varandra, dock ju längre avstånd mellan 
turbinerna desto högre initial kostnad för kablar i det interna elnätet och en kompromiss kan behöva göras 
mellan det interna elnätets kostnader och vakeffektsförluster. Vid positionering av vindkraftsturbiner i en 
park är att i den dominerande vindriktningen ska turbinerna positioneras med ca 120 – 130 meters 
avstånd, i den icke-dominerande vindriktningen kan turbinerna placeras något närmare [6]. 

2 Vindkraftverk 
Ett vindkraftsverk består av rotorblad, hubb, torn och grund. Inuti hubben finns ett rotorskaft, alternativt 
en växellåda beroende på generator, generator och elektriska brytare och kontroll system, Figur 5 redogör 
för huvudkomponenterna i ett vindkraftverk och deras lokalisering. Alla turbiner har inte växellådor utan 
detta är beroende av vilken typ av generator som används. Ifall generatorn är direktdriven är rotorskaftet 
och generatorn ihopkopplade direkt och ingen växellåda behövs. Inuti masten går det en kraftkabel mellan 
hubben och en transformator som vanligtvis är belägen i botten av tornet. Varje vindkraftverk har normalt 
en transformator som höjer spänningsnivån innan strömmen matas ut på det interna elnätet. Moderna 
vindkraftsturbiner har sensorer som känner av i vilken riktning som vinden blåser och rotorplattan roterar 
hubben så att vindkraftverket ska stå mot den gällande vindriktningens håll [7].  
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Figur 5. Vindkraftsverk [7].  

Turbintillverkare sammanställer en sammanfattning av den kraft som deras turbin kan producerar vid en 
specificerad vindhastighet. Dessa kurvor baseras på minimal vindhastighet för start av produktion, 
märkeffekten på turbinen samt den maximala vindhastigheten för produktion, se Figur 6. Stall-reglering 
för vindkraftverk har historiskt använts mycket och det innebär att bladen på vindkraftverket är designade 
så att när vindstyrkan tilltar ökar vindens infallsvinkel på rotorbladet vilket gör att bladen bromsas upp.  
Fördelen är att ingen mekanisk styrning krävs, nackdelen är att regleringen inte är så snabb vilket påverkar 
energiproduktionen. Idag används nästan uteslutande pitch-kontroll vilket innebär att det sitter motorer 
inuti hubben i anslutningen till bladen och vrider bladen beroende på vindstyrka och reglerar infallsvinkeln 
som vinden träffar bladen med [7,8].  

 

 
Figur 6, Förenklad effektkurva för en vindkraftsturbin för olika vindhastigheter[10]. 

Utifrån frekvensen av olika vindhastigheter kan en effektvaraktighetskurva göras för att se hur många 
timmar under året som turbinen kommer att producera en effekt vid olika vindhastigheter. Denna kurva är 
proportionerlig mot tillgänglig vind för en given plats och den rotorarea som turbinen innehar. En 
vindkraftsturbin varighetskurva för en given turbin och plats görs genom att använda vindfrekvenskurvan, 
Figur 3, samt effektkurva, se Figur 6, för den givna turbinen. Då fås en kurva som Figur 7 nedan visar. 
Det som är fördelaktigt med denna kurva är att förlusterna mellan konvertering av tillgänglig vind till 
energi med vindturbinen kan identifieras på ett visuellt sätt.  



-10- 
 

 
Figur 7. Exempel på effektvaraktighetskurva för en given turbin [10].  

2.1 Kraftproduktion 
Den maximala kinetiska energin som kan utvinnas ur vinden till mekanisk energi kallas för ”Betz limit” 
även kallad kraftkoefficienten, Cp, och är beroende av fraktionen av lufthastigheten före och efter 
turbinen, se ekvation (7). Kraftkoefficienten når sitt maximum vid en speciell hastighetsfraktion och den 
maximala och ideala kraftkoefficienten är vad som kallas ”Betz Limit” och är 0,593 vilket ger att 59,3 % av 
energin ur vinden kan utvinnas [7]. 

 𝐶𝑝 =  
𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑃𝑤𝑤𝑤𝑚

<
16
27

= 0,593 (7) 

 
Generellt så är andelen energi som är möjlig att extrahera ur vinden mindre på grund av aerodynamiska 
förluster och förluster i drivsekvenstekniken i turbinen. Den slutgiltiga genererade kraften av en 
vindkraftsturbin per vindhastighet kan beräknas enligt ekvation (8) där förluster i drivsekvenstekniken 
ingår samt kraftkoefficienten. 

 𝑃𝑔𝑚𝑤 =  
1
2
∙ 𝑛 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑝 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3  [𝑊]   (8) 

Cp = kraftkoefficienten 
n= effektivitet drivsekvenstekniken 

A = tvärsnittsarea för rotorn 
v = vindhastigheten 

Från ovanstående ekvation kan den genererade kraften för varje förekommande vindhastighet beräknas. 
Utifrån detta kan sedan energiproduktionen i MWh beräknas över en tidsperiod genom att multiplicera 
med antalet timmar som varje enskild vindhastighet förekommer, förväntad drifttid och tillgänglighet för 
turbinerna [9]. 

2.2 Energiproduktion 
För att beräkna energiproduktion i en vindkraftspark behövs ett antal parametrar tas i beaktning såsom 
parkens tillgänglighet, vakeffekten mellan turbinerna och antalet timmar som turbinerna kommer vara i 
drift under ett år. Tillgängligheten för vindkraftsturbiner på land är 98-99 % per år [9] och en grov 
uppskattning för förluster för en hel vindkraftpark kan göras på 10 %. Den producerade energin kan 
förenklat beräknas som ekvation (9) visar nedan utan att ta hänsyn till vakeffekten. För varje vindhastighet 
beräknas turbinens effekt i enlighet med effektkurvan som multipliceras med antal timmar per år, den 
antagna tillgängligheten, samt frekvensen av vindhastigheten.  

 𝐸𝑃𝑟𝑟𝑚 = 𝑃 ∙ 8760 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ä𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑒𝑡 ∙ 𝑣𝑡𝑛𝑣𝑓𝑣𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑣  [𝐺𝑊ℎ]   (9) 

Vindkraftsturbiner producerar inte alltid på märkeffekt på grund av att vinden inte alltid blåser i den 
omfattning som krävs för att turbinen ska göra det. För att beräkna en procentuell andel av den 
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producerade energin och en hypotetisk energiproduktion ifall turbinerna alltid producerar utefter 
märkeffekt kan en kapacitetsfaktor beräknas, se ekvation (10). Kapacitetsfaktorn kan användas för att 
jämföra olika områden och kapacitetsfaktorn ligger vanligtvis mellan 0.15 och 0.35. Högre vindhastigheter 
ger en högre kapacitetsfaktor, dock är inte en stor kapacitetsfaktor alltid bättre på grund av att en minskad 
märkeffekt på turbinerna ger en ökad kapacitetsfaktor men en minskad energiproduktion.  

 𝐾𝐾 =
𝑃𝑣𝑃𝑣𝑃𝑃𝑒𝑣𝑃𝑣 𝐸𝑛𝑒𝑣𝑡𝑡

𝐻𝐻𝑝𝑃𝑡𝑒𝑡𝑡𝑣𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑣𝑡𝑡𝑝𝑣𝑃𝑣𝑃𝑘𝑡𝑡𝑃𝑛 𝑣𝑡𝑣 𝑚ä𝑣𝑘𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
  (10) 

2.3 Kostnadsfördelning vid installation av vindkraft på land 
Den initiala kostnaden för att etablera en vindkraftspark består som Figur 8 nedan illustrerar, i fallande 
ordning från störst till minst, vindkraftverken bär den största investeringskostnaden med 65 % följt av 
infrastruktur på 13 %. På tredje plats kommer elektriskt infrastruktur, 8 %, följt av nätanslutning, 6 %, 
som tillsammans står för ca 14 % av den totala investeringskostnaden [12].  

 
Figur 8. Investeringskostnader för en vindkraftpark på land [12]. 

Det är viktigt i ett tidigt skede i ett vindkraftsprojekt att göra en systemanalys av elsystemet för att 
sammanställa information och design, förluster, anslutningsalternativ samt kostnader för DoU. Denna 
analys har generellt tidigare utförts i ett senare skede i ett vindkraftsprojekt då de flesta tillstånden redan 
har erhållits för parken vilket kan medföra att det redan kan vara försent att utföra åtgärder för att minska 
förluster i det interna elnätet genom smartare design och dimensionering. En layout som är billigare i 
investering kan under parkens hela livslängd generera stora ökade kostnader i form av förluster [13].  

2.4 Livslängd 
Livslängden för turbinerna i en vindkraftspark är ungefär 22 – 25 år. Inom Statkraft används en livslängd 
på 22 år för ekonomiska beräkningar för investeringskalkyler [13].  

Livslängden för det interna elnätet är i många fall betydligt längre och kan ligga på 30 – 40 år för vissa 
komponenter och även längre i vissa fall. Det är i dagsläget oklart vad som kommer hända med dessa 
komponenter som fortfarande kommer vara funktionella och inneha ett värde när den operativa 
livslängden för vindkraftverken går ut. Olika alternativ finns t.ex. att nya turbiner monteras eller att 
utrustning flyttas detta kommer dock inte tas i beaktning i modellen.  

2.5 Vindkraften i Sverige 
I början av 2015 fanns 3 040 vindkraftverk installerade i Sverige med en installerad effekt på 5 359 MW. 
Årsproduktionen 2014 var 11.7 TWh och prognosen är att under 2015 ytterligare installera 222 turbiner 
och utöka den installerade effekten till 6 037 MW [14]. I Sverige år 2015 är vindkraften den tredje största 
produktionskällan med 9.8 TWh/år efter i storleksordning; vattenkraft 60,9 TWh/år och kärnkraft 63,6 
TWh/år [15].   
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I Figur 9 ses till vänster en klimatkarta som illustrerar vindenergiförhållanden i Sverige för en ansedd 
normalperiod mellan 1961-1990 på 50 m höjd över marken, till höger görs en rankning för olika län i 
Sverige beroende på hur mycket installerad effekt vindkraft de innehar. Vindförhållanden kan variera 
mycket lokalt och är beroende av topografi, markens friktion och höjd över marken, det vill säga att för en 
plats med medelmåttiga vindförhållanden på 50 m höjd kan på 100 m höjd inneha mycket goda 
vindförhållanden.   

 
Figur 9. T.v. Normala vindenergiförhållanden i m/s och W/m2. T.h. Länsrankning över andel installerad effekt 

vindkraft i Sverige [16,17]. 

3 Elnätet i Sverige 
Den el som används i Sverige idag produceras både inom landets gränser och utomlands. Den 1 januari 
1996 avreglerades den svenska elmarknaden med avsikten att erbjuda elkonsumenter möjligheten att välja 
elleverantör vilket skulle resultera i sänkta elpriser. Dock är det enbart produktion och försäljning av el 
som är utsatt för konkurrens och distributionen av el är fortsatt ett monopol, inom varje geografiskt 
område finns således enbart ett elnätsföretag. Som enskild elkund finns det inte möjlighet att byta 
elnätsföretag enbart elhandelsföretag. Det finns idag cirka 120 elhandelsföretag och 170 
elnätsdistributionsföretag i Sverige. De största elnätsdistributionsföretagen i Sverige är Vattenfall AB, 
E.ON Elnät Sverige AB och Fortum Distribution AB [18].  

Elnätet i Sverige är uppdelat i tre olika nivåer; stamnät, regionnät och lokalnät. Indelningen görs för att det 
är av tekniska och ekonomiska skäl ineffektivt att överföra stora kvantiteter el vid låg spänning och små 
kvantiteter el vid hög spänning. Det rikstäckande elnätet levererar trefas växelspänning med frekvensen 50 
Hz [19].  

3.1 Stamnätet 
Stamnätet ägs av Svenska Staten och förvaltas av Svenska kraftnät (SvK). Stamnätet har hög 
spänningsnivå, 220-400 kV, med avsikt att överföra stora mängder el och består alltid av luftledningar. 
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Stamnätet kan liknas med att vara elnätets motorvägar där el transporteras från stora kraftverk till 
regionala elnät och består av total cirka 15 000 km 400 kV- och 220 kV ledningar samt cirka 150 
krafttransformator och kopplingsstationer, det är också via stamnätet som producerad el kan exporteras 
och importeras. SvK har systemansvar för stamnätet vilket innefattar övervakning och ansvar för 
kortsiktig balans i elnätet mellan överförd och uttagen effekt vilket gör att SvK i sin tur ställer krav på de 
som är anslutna till stamnätet, det är även Svenska kraftnät som utfärdar elcertifikat för el som 
producerats av förnybara energikällor [20–22]. Generellt gäller att kraftproduktion med effekt mindre än 
100 MW i samma anslutningspunkt ej ansluts till 220 kV nätet och för kraftproduktion med effekt mindre 
än 300 MW i samma anslutningspunkt ansluts ej till 400 kV nätet [23].  

3.2 Regionnätet 
Regionnät använder lägre spänningar mellan 40 och 130 kV, generellt förekommer högre spänningsnivåer 
i Västsverige. Regionnäten kan liknas med större landsvägar begränsade till ett geografiskt område som 
verkar som en länk mellan stamnätet med hög spänning och lokalnät med låg spänning för att förse 
regioner eller större städer med el. Regionnätet består nästan alltid av luftledningar med undantag i städer 
där markeldningar förekommer [20,21,24]. I Sverige finns det i huvudsak fem olika företag som äger olika 
delar av regionnätet; Vattenfall Eldistribution AB, E.ON Elnät Sverige AB, Fortum Distribution AB, 
Skellefteå Kraft AB och Laforsens Produktionsnät AB. De tre förstnämnda företagen äger den större 
delen av de svenska regionnätet men det förekommer även andra elnätsföretag på lokal nivå [25].  

3.3 Lokalnätet 
Lokalnätet omfattas av ett mellanspänningsnät på 10-20 kV och ett lågspänningsnät på 400 V. 
Mellanspänningsnätet kan liknas med mindre landsvägar och grusvägar medan lågspänningsnätet 
motsvarar garageuppfarten som leder fram till ett enskilt hus eller byggnad. Mellanspänningsnätet grävs 
som förstahandsalternativ ned i skogsbygd och lågspänningsnätet gävs också ned i viss omfattning, utöver 
dessa fall så används luftburna ledningar. I Sverige finns det ca 170 olika nätbolag som äger olika delar av 
lokalnätet [20,21,24].  

3.4 Elnätets uppdelning i elområden 
I Sverige råder det ett effektöverskott i norr på grund av stora andelar installerad vattenkraft som 
producerar cirka 45 % av den totala producerade energin årligen. Eftersom den största lasten är söderut i 
landet medför detta långa avstånd mellan produktion och slutanvändning, vilket resulterar i ökade 
elektriska överföringsförluster i elnätet. I söder däremot råder det ett effektunderskott i förhållande till 
efterfrågan. För att få en jämnare fördelning av inmatning och uttag av energi i stamnätet samt att minska 
påverkan av befintliga flaskhalsars i nätet infördes 2011 en geografisk uppdelning av elnätet i elområden 
[26]. Tariffer för uttag av el från elnätet fördelas så att nätkunderna söderut i nätet ska vara med och betala 
för kostnaderna uppströms medan nätkunder som tar ut effekt norrut i nätet inte behöver betala för nätet 
längre ned. För inmatning gäller det motsatta att ifall effekt installeras i de södra delarna av Sverige där 
effektunderskott råder krediteras kraftproducenten för den inmatade energin och i de norra delarna av 
Sverige debiteras kraftproducenten. [27]. Detta förklaras mer utförligt under rubrik 6 Nättariffer.  Figur 10 
visar de fyra elområdena, SE1, SE2, SE2 och SE4, de blåa linjerna visualiserar flaskhalsar där det finns 
behov att förstärka och bygga ut stamnätet för att öka överföringskapaciteten från norr till söder. 
Stamnätstariffens uppbyggnad är gjord utefter elområdenas uppdelning och reglerar därmed kostnaderna 
för inmatning och uttag av el inom respektive elområde vilket är menat att ge incitament för lokalisering 
anslutning av ny produktion till elnätet till där det behövs som mest [19,26].  
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Figur 10. Geografisk indelning av stamnätet i elområden. De blå linjerna symboliserar flaskhalsar i elnätet där 

överföringskapaciteten är begränsad [19]. 

 

3.5 Elmarknaden, inkomster och elcertifikat 
De priser som råder på elmarknaden sätts på elbörsen Nordpool och är styrande för de priser som 
elhandelsföretagen får betala när de köper in el för sina kunders räkning. En mängd faktorer påverkar 
elpriserna och det är en relation mellan den mängd el som produceras och det behov som finns. På 
Nordpool sätts elpriset utav den dyraste produktionsanläggningen som är i drift. Elpriset kan stiga ifall 
vattenmagasinen innehar en mindre mängd vatten än normalt och ifall kärnkraftsreaktorer är avstängda, 
elpriset kan däremot minska ifall vädret är mildare än normalt på grund av att efterfrågan minskar. Dock 
är det inte enbart nationella faktorer som påverkar elpriset utan även internationella faktorer såsom 
bränslepriser och valutakurser [28].  

En elproducent av förnyelsebar energi får betalt både för producerad energi samt att producenten även 
mottar elcertifikat motsvarande den mängd förnyelsebar energi som producerats. Elcertifikaten består av 
ett stödsystem som är till för att främja förnyelsebar energiproduktion och har funnits i Sverige sedan 
2003. Stödsystemet är tänkt att ge ökat incitament för att göra investeringar i förnyelsebar kraftproduktion. 
För varje producerad MWh av förnybar el kan en producent få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna 
kan i sin tur sälja de erhållna elcertifikaten på en öppen marknad vilket genererar en extra intäkt till 
kraftproducenten. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa 
biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. De företag som i sin tur 
behöver elcertifikaten har så kallad kvotplikt vilket innebär att enligt lagen behöver denne aktör köpa en 
viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning eller elanvändning. Kvotpliktiga aktörer är till 
exempel elleverantörer och elintensiva industrier [29].  

Information för en prognos utav elprisets och elcertifikatens prisutveckling har erhållits internt på 
Statkraft och använts i modellen för beräkning av inkomster, se Figur 11 nedan.  



-15- 
 

Figur 11. Estimerad prisutveckling för elpris och el-certifikat pris i Sverige [30]. 

 

4 Internt elnät i en vindkraftspark 
Systemgränser för det interna elnätet definieras som det kabelnät med början i varje enskild turbins 
kabelavslutning i turbintransformatorns kabelfack i högspänningsställverket fram till parktransformator-
stationens kabelavslut i respektive högspänningsställverk. Det interna elnätet består av kablar nedgrävda i 
jord vars design är relativt enkel men robust för att minimera behovet av underhåll och förenkla 
installation. Normalt så används designen i form av radiella kabelnät utan att använda kopplingsapparater i 
nätet, radiella nät definieras genom att kraft enbart kan åka genom ledningarna åt ett håll.  

Spänningsnivåerna i det interna elnätet varierar mellan turbin, nät och transformator, Figur 12 ger exempel 
på olika spänningsnivåer i det interna elnätet. I vindkraftsverkets generator leds den producerade 
strömmen ned genom en lågspänningskabel till turbintransformatorn, för vissa turbintillverkare kan 
turbintransformatorn även vara belägen i nacellen. Där omvandlas strömmen från lågspänning likström, 
DC-ström, till en mellanspännings växelström, AC ström. Denna AC-ström matas ut på det interna elnätet 
och transporteras till parktransformatorn där den omvandlas till högspänning och matas ut på det 
anslutande elnätet. De vanligaste spänningsnivåerna efter turbintransformatorn är 24 och 36 kV och vald 
spänningsnivå har inverkan på överföringsförluster samt val av kablar vilket påverkar 
investeringskostnaden. 

 
Figur 12. Exempel på spänningsnivåer för det interna elnätet i en vindkraftspark. 
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4.1 Kablar 
Kablar utgör en stor del av det interna elnätet och det är kablarna som binder ihop de olika 
komponenterna och möjliggör att kraft kan överföras från produktionskällan till konsumenten. Historiskt 
så användes likström i stor utsträckning men då utvecklingen gått framåt används idag nästan uteslutande 
3-fas växelspänning på grund av att 3-fas växelspänning har den fördelen att spänningsbortfall aldrig 
förekommer då de tre faserna kontinuerligt går i omlott om varandra på grund av förskjutning av 
spänningskurvan. Ett 3-fas kabelnät kan designas på två olika sätt; triangelform eller platt formation, se 
Figur 13 [30]. Båda dessa bygger på att tre en-fas kablar sammanfogas till att verka som en, men det finns 
också kablar där alla 3 faser är inkluderade inom samma hölje.  

 
Figur 13. Triangel eller platt formation för design av ett 3-fas kabelsystem [31]. 

4.1.1 Design 

Huvudkomponenten i en kraftöverföringskabel är ledaren där strömmen överförs och denna utgörs av en 
metall med låg resistans såsom koppar eller aluminium. Koppar används generellt inte ofta som 
ledarmaterial i kablar för kraftöverföring över långa avstånd då det är dyrare i förhållande till aluminium. 
En kabel består av olika lager, se Figur 14, som verkar för att maximera överföringskapacitet och minska 
förluster. Ett inre halvledarlager omsluter ledaren för att förhindra att luftfickor uppstår mellan ledaren 
och isoleringen som kan orsaka elektriska urladdningar. Isoleringen består vanligtvis av polyetenen där 
tjockleken avgörs av växelströmmens elektriska stress eller impulser. Följande kommer ett yttre 
halvledarlager som har samma funktion som det inre halvledarlagret. Ovanpå detta läggs ett metallhölje 
som verkar som ett ledande och jordat lager som leder bort läckande ström ifall det uppstår situationer där 
detta är nödvändigt. Det ickemetalliska yttre höljet skyddar kabeln mot fukt och är brandsäkert och 
slutligen skyddar det yttersta skyddslagret kabel mot skada från externa krafter [31].  

 
Figur 14. Design för en landkabel för kraftöverföring [31]. 

4.1.2 Förluster 

Elektriska förluster i överföringskablar uppstår i storleksordningen som resistiva, dielektriska och 
skärmförluster. Resistiva förluster utgör störst andel av förlusterna, de dielektriska förlusterna är relativt 
små men anse inte vara försumbara [32]. Dock anses det att skärmförlusterna är så pass små att de kan 
försummas då de inte anses bidra till en markant ökning i de totala överföringsförlusterna och tas ej i 
beaktning detta examensarbete. De totala elektriska förlusterna erhålls då de resistiva och dielektriska 
förlusterna adderas.  
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4.1.2.1 Resistiva förluster 

Huvudförlusterna i en överföringskabel består som nämnts utav resistiva förluster, också kallat ohmska 
förluster, vilket är direkt beroende av ledarmaterialets resistivitet som är beroende av materialet densitet, 
längd och tvärsnittsarea, se ekvation (11). 

 

𝑅 =
𝑝 ∙ 𝑡
𝐴

  [Ω]   

p= materialets resistivitet, Ω𝑚𝑚2/𝑚 
l = ledarens längd, m 

A = ledarens tvärsnittsarea, 𝑚𝑚2 

(11) 

Det är viktigt att elkraft som överförs över långa avstånd innehar mycket hög spänning och lägre ström 
för att minska effektförlusterna i ledningarna i så stor utsträckning som möjligt. Detta på grund av att 
förluster i elkablar är beroende av de samlade förlusterna för kablarna samt strömmen upphöjt i två [30]. 
Ifall Ohms lag U=R∙I sätts in i effektlagen P=U∙I kan effektformeln sammanfattas som följande i ekvation 
(12), resistiva förluster uppträder och lämnar kabeln i form av värme och med denna ekvation kan 
effektförlusterna beräknas i en överföringskabel i W/km kabel [32].  

 

𝑃𝑅 = 𝑛 ∙ 𝐼2 ∙ 𝑅𝐴𝐴,𝑇  [𝑊/𝑘𝑚]   

PR= resistiv effektförlust, W/km 
n = antal ledare 

I2 = strömmen i varje ledare, 𝐴 
RAC,T = effektiva AC-resistansen vid en specifik temperatur T, Ω/𝑘𝑚 

(12) 

4.1.2.2 Dielektriska förluster 

När en kondensator laddas upp alternativt laddas ur uppstår en ström i en krets med växelspänning vid 
varje enskild cykel. I en kabel uppkommer också denna ström som innehar en kapacitiv egenskap vilket 
står i relation till kapacitansen i kabeln, ju större kapacitans desto större laddning innehar kabeln för en 
viss spänning. Idealt är ifall strömmen är helt ur fas med den pålagda spänningen för då uppstår det inte 
några förluster i kabeln, dock är detta aldrig fallet i verkligheten utan en andel ström kommer att flyta 
genom kabelns isolering och ge upphov till dielektriska förluster. Dielektriska förluster beräknas enligt 
ekvation (13) nedan.  Vinkeln δ i ekvationen är beroende av både spänningen och frekvensen men till 
störst del av isolationsmaterialet i kabeln. För att minimera dielektriska förluster bör det eftersträvas att 
hålla vinkeln så nära 0° som möjligt.  Dielektriska förluster uppkommer alltid i en kabel under normala 
driftförhållanden även då ingen last är ansluten [32].  

 

𝑃𝐷 = 𝑛 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶 ∙ 𝑈𝐿𝐿2 ∙ tan (𝛿) ∙ 10−6  [Ω]   

PD= dielektrisk effektförlust, W/km 
n = antal ledare 

ω = vinkelfrekvensen, rad/s 
C = kapacitansen μF/km 
ULN= fasspänningen, 𝑉 

tan(δ) = dielektriska förlustfaktorn 

(13) 

4.1.2.3 Beräkning av totala förluster 

Att beräkna förluster i ett elnät är komplext då det är många olika komponenter som bidrar med förluster 
såsom vindkraftverket, transformatorn i vindkraftverket, det interna elnätet samt parktransformatorerna. 
Som ekvation (12) redogör är de resistiva förlusterna kvadratiska mot den ström som går i kabeln. 
Strömmen är beroende av vindkraftsverkens produktion och av hur de olika vindkraftsverken producerar i 
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förhållande till varandra. Ifall två turbiner är anslutna till samma ledning och producerar på maximal effekt 
blir förhållandet mellan förlusten och den ström som går i ledningen kvadratisk. Träffas däremot en av 
turbinerna på denna ledning av en vindby och enbart producerar på halv effekt kommer förlusterna bli i 
förhållande till strömmen 2,25. Detta medför en stor komplexitet för att kunna göra en uppskattning för 
vilka förluster som verkligen kommer att inträffa och vad det i ett långt tidsperspektiv kommer att ha för 
ekonomiskt påverkan [13].  Sedan i enlighet med ekvation (8), som beräknar andelen producerad energi 
från vinden, ses att den producerade energin är i relation till vindhastigheten i kubik. Vindhastigheten för 
ett område kan variera årligen med cirka +/- 5 % men kan även uppgå till +/- 10 % under vissa extremår. 
Utöver årliga variationer i vindförhållanden tillkommer att över en längre tidsperiod finns det en lång 
oscillation i vindförekomsten över tidsperioder på 20 år som kan variera mellan 1-2 % vilket kommer 
påverka den ström som går i kablarna [13].  

I detta examensarbete beräknas förlusterna i ledningarna i det interna elnätet utefter det som turbinerna 
producerar i enlighet med de Weibullparametrar k och A som beräknats utifrån vindmätdata för området 
för parken eller för varje enskild turbin samt luftens densitet i området. Sedan beräknas förlusterna i 
ledningarna beroende på hur många turbiner som är anslutna till ledningen, producerad ström samt 
ledningslängd.  

4.2 Transformatorer 
En transformator är en elektromagnetisk maskin som inte innehåller några rörliga delar. Transformatorn 
som ingår i det interna elnätet är länken som möjliggör transformering av kraft mellan anslutande nät och 
produktionskällan. Den använder induktionsprincipen och kan enbart användas för växelström, dess 
huvuduppgift är att omvandla och transformera växelströmsenergi från en viss spänning till en annan med 
oförändrad frekvens [33]. En transformator är som nämnts uppbyggd som en induktor fast med två eller 
flera separata lindningar. Figur 15 visar en transformatorer med två separata lindningar med 
lindningsvarvtalen N1 och N2, dock i verkligheten ligger N1 och N2 ovanpå varandra.   

 
Figur 15. Transformatorkärna med två separata lindningar[30]. 

På grund av spänningsflödet skapas en magnetisk koppling med växelspänningar på vardera sidan med 
olika spänningsnivå, u1 och u2, som förhåller sig till lindningsvarvtalen i enlighet med ekvation (14) i 
enlighet med transformatorn spänningssamband. Det är detta som gör att det går att ändra 
spänningsnivåerna och transformatorn bildar också två strömkretsar som ej är i galvanisk kontakt med 
varandra.  

 
𝑃1
𝑃2

=  
𝑁1
𝑁2

 (14) 

De strömmar som flyter i transformatorlindningarna, i1 och i2, har ett samband med transformatorns 
spänningssamband. Ifall det antas att effektförlusterna över transformatorn är obefintliga eller väldigt små 
och kan uteslutas gäller att om spänningen transformeras upp och u2>u1 så transformeras strömmarna ned 
i samma mån, i2<i1 [30]. 

Transformatorer används inom kraftproduktion för att omvandla spänningsnivåer antingen uppåt eller 
nedåt mellan olika kabelnät. Vanligtvis används transformatorer efter kraftverket för att höja spänningen 



-19- 
 

till stamnätets 220 kV eller 400 kV nivå om inte kraften konsumeras lokalt. I övergången mellan stamnät 
och regionnät transformeras spänningen sedan ned till 70 kV eller 130 kV. Slutligen mellan regionnät och 
lokalnätets mellanspänningsnät transformeras spänningen ned till 10 – 20 kV för att därefter i 
lågspänningsnätet tas ned till 400/230 V [30]. De transformatorer som transformerar hög spänning och 
mycket kraft mellan stamnät och regionnät kallas för krafttransformatorer och transformatorer som 
transformerar mellan regionnätet och lokalnätet kallas för distributionstransformatorer [34].  

4.2.1 Design 

Gemensamt för de flesta krafttransformatorerna oberoende av storlek och design är att kärnan är gjord av 
järn, ledarmaterial i lindningarna är koppar eller aluminium och tunna stålplattorna finns i kärnan för att 
skapa det starka magnetiska fältet som är nödvändigt för överföring av kraft. Som fast isolering används 
cellulosaprodukter med hög densitet och mineralolja används som isoleringsvätska som även verkar som 
avkylare [34].  I och med att den producerade energin i form av ström passerar genom många olika 
transformatorsteg behöver transformatorerna ha hög verkningsgrad för att minimera förluster i elnätet. 
Stora transformatorer har en hög verkningsgrad på 99 % [30]. Det finns två olika typer av transformatorer 
som används; kärntyp och skaltyp se Figur 16. I en transformator av kärntyp omsluter lindningarna kärnan 
och i en skaltyp omsluter kärnan lindningarna. Individuellt har de inga fördelar eller nackdelar gällande 
driftförutsättningar men det är stora skillnader i tillverkningsprocessen.  Vanligtvis idag används 
transformatorer av kärntyp i större utsträckning [34]. 

 
Figur 16. Designen på de två vanligaste transformatorerna t.v. kärntyp och t.h. skaltyp [34]. 

4.2.2 Beräkning av förluster transformatorer 

Transformatorer i en vindkraftspark utgör en betydande del av de elektriska förlusterna som uppstår i en 
vindkraftspark. Varje turbin har en turbintransformator som omvandlar generatorns lågspänningsnivå till 
spänningsnivån i det interna elnätet. Varje vindkraftspark innehar också i de flesta fall en så kallad 
parktransformator som verkar som avgränsare mellan det interna elnätet och det angränsande nätet och 
som transformerar det interna elnätets spänningsnivå till spänningsnivån i det angränsande nätet. 
Transformatorn är bidragande till två olika typer av förluster; belastningsförluster och tomgångsförluster, 
med vilket menas att transformatorn förbrukar aktiv effekt även vid tillfällen då ingen last är ansluten. De 
totala förlusterna under belastning är således tomgångsförluster adderat med de tillkommande 
belastningsförlusterna [33]. Information gällande tomgångsförluster och belastningsförluster ges generellt 
av transformatortillverkaren och dessa används för att beräkna de årliga förlusterna för transformatorn.  

4.2.3 Parktransformatorstation och nätstationer 

Parktransformatorstationen kan bestå av en eller flera enheter inom samma vindkraftspark beroende på 
parkens storlek. En transformatorstation består vanligtvis av en byggnad, låg- och högspänningsställverk, 
nollpunktsutrustning, transformator, batterier, lik-och växelströmriktare samt kontrollanläggning 
innefattande kommunikation och stationsdator. 

I vissa fal kan nätstationer användas istället för en transformatorstation och funktionen är densamma 
förutom att ingen transformering utförs i stationen. Nätstationer används för att dela av mellan det interna 
elnätet i en vindkraftspark och anslutningen till det angränsande nätet, snabbt skydda det vid fel och som 

Kärntyp Skaltyp 
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nätdebiteringspunkt.  Nätstationer kan också användas i det interna elnätet för att samla ihop anslutningar 
till en gemensam anslutning för fortsatt distribuering av ström. I modellen hanteras nätstationer som 
transformatorstationer med samma komponenter exkluderat själva transformatorn.  

5 Anslutning av produktionsenhet till anslutande nät 
Nätbolag som innehar nätkoncession för linje eller område är skyldig att på skäliga villkor ansluta en 
elektrisk producerande anläggning om inte särskilda skäl finns. Anslutningen ska också ske inom skäligt tid 
och nätbolaget ska säkerställa en snabb och enkel anslutning. Den som har nätkoncession är även skyldig 
att på skäliga villkor överföra el för en annan aktörs räkning på sitt nät och överföringen av el ska hålla 
god kvalité samt utföra mätning av mängden överförd el över tid [35]. Den aktör som vill ansluta till ett 
ledningsnät oberoende av spänningsnivå förbinder sig till skyldigheten att vara balansansvarig, vilket 
innebär att inneha ansvar för att planerad produktion, leverans och handel av el alltid är i balans [36].  

Vindkraftsparker av olika storlekar kan anslutas på olika spänningsnivåer i elnätet dock så behöver 
balansen i nätet kontrolleras i större utsträckning, generellt gäller att ny produktion ska anslutas till nät 
med så låg spänning som möjligt [23]. För att välja typ av nätanslutning tas olika parametrar i beaktning 
såsom: total installerad effekt, tillgängliga anslutningar i närområdet, annan befintlig produktion, 
konsumtion av effekt i området eller i den ledning där anslutning är planerad att ske och avstånd från 
produktionsenheter till anslutningspunkten i befintligt nät [2]. I Tabell 1 nedan återfinns en uppskattning 
av preliminärt vilka effektnivåer som kan anslutas till olika nätspänningsalternativ, detta måste dock även 
utvärderas med ovanstående parametrar för tillgänglig strömöverföringskapacitet i den aktuella 
nätanslutningspunkten [24].  

Tabell 1. En uppskattning som kan användas som tumregel för alternativ för anslutning av olika effektnivåer till 
tillgänglig nätnivå i det aktuella geografiska området [22]. 

 

5.1 Intäktsramar för nätbolag 
På grund av det geografiska monopolet på elnätsmarkanden har EI i uppdrag att kontrollera att 
elnätsbolag ej tar ut för höga avgifter för inmatning och uttag från deras nät. En nyligen implementerad 
metod är att använda intäktramar över en fyraårsperiod som fastställs i förväg med en övre gräns för hur 
stora intäkter elnätsföretagen får ha under denna period. Detta har gällt sedan 2011 för perioden 2012-
2015, dock har många elnätsbolag överklagat på grund av att EI och nätbolagen inte är överens om 
storleken på intäktsramen samt vilken Weighted average cost of capital (WACC) som får användas. 
Förhoppningen med kommande intäktsram för 2016-2019 är att ge incitament till nätbolagen att på ett 
teknikneutralt sätt göra investeringar i sina nät för att göra dem smartare, mer effektiv och driftsäkra [37]. 

Enligt ellagen ska tariffer vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande, mer utförliga instruktioner 
gällande beräkning av tariffer samt dess utformning finns inte utan det är upp till varje enskilt nätbolag att 
se till att de totala intäkterna för området inte överstiger den aktuella intäktsramen. Ifall intäktsramen 

Nätspänning Vindkraftsprojekets effekt Nättyp

kV MW
10 < 10 Lokalnät
20 < 15 Regionnät
40 < 40 Regionnät
50 < 50 Regionnät
70 < 100 Regionnät

130 < 300 Regionnät
220 < 500 Stamnät
400 < 1000 Stamnät
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överskrids sänks intäktsramen nästföljande period med motsvarande belopp samt att ett krav på 
straffavgift utlöper om intäktsramen överstigits med mer än 5 % [38].  Intäktsramen påverkar i mycket 
stor utsträckning vilka nättariffer som nätbolag kommer att kunna ta för inmatning och uttag på sina 
respektive nät. I en studie som utförts i december 2014 gällande inmatning för elproducenter på 
lokalnätsnivå framkommer det att inmatningstariffer skiljer sig åt i mycket stor utsträckning för olika 
nätbolag i jämförelse med uttagssidan där spridningen inte alls är lika stor [39], likande studie på 
regionnätsnivå har till dagens kännedom inte utförts för att se ifall spridningen av inmatningstariffer på 
regionnätsnivå kan vara lika stor mellan olika nätbolag.  

5.1.1 Weighted average cost of capital (WACC) 

WACC, eller viktad kapitalkostnad, är en metod som används för att beräkna kostnader för ett företags 
investering och denna används vid beräkning av kanaltariffer i annuitetsmetoden. Kort sagt så är WACC 
en sammanvägning av kostnaden för det egna kapitalet, alltså det avkastningskrav en investerare ställer på 
sin investering, och kostnaden för främmande kapital såsom räntekostnaden för lån. [37].  

Det är inte officiell information gällande vilken intern WACC som nätbolag använder för beräkning av 
kanaltariffer, dock i beräkningen som är utförd gällande intäktsramen tillämpar aktuellt nätbolag en 
WACC på 6.5 % realt före skatt [40]. En tariff inom samma spann kommer därmed att användas i 
modellen för beräkning av kanaltariffer.  EI rekommenderar en WACC på 5.2 % för intäktsram 2012-
2015, dock är detta inte i samtycke med en del nätbolag och detta har överklagats. I en dom som nyligen 
kommit från Linköpings tingsrätt gällande nätbolag mot EI har det fastslagit att en kalkylränta på 6.5 % är 
bedömt vara en rimlig långsiktigt och stabil kalkylränta under tillsynsperioden 2012-2015 [41]. Med stor 
säkerhet kommer kalkylräntan att förändras och diskussionen kommer fortlöpa gällande vad som anses 
vara ett korrekt sätt att beräkna kalkylränta och vad som anses rimligt för nästa tillsynsperiod 2016-2019. I 
april 2015 utkom EIs förslag gällande WACC för den nästkommande tillsynsperioden 2016-2019 på 4.75 
% [42]. I detta examensarbete kommer dock den fastslagna WACC på 6.5 % at användas, i enlighet med 
domen från Linköpings tingsrätt för tillsynsperioden 2012-2015 och som även använts i intäktsramen för 
det mest förekommande nätbolaget. 

Statkraft använder en egen intern kalkylränta på för att beräkna återbetalningstider för sina projekt. I 
modellen används denna för att beräkna nuvärdet av investeringar för det interna elnätet och för olika 
tariffval över den operativa livslängden.  

5.2 Nätkoncession 
Ellagen (1997:857) som trädde i kraft i Sverige den 1:a januari 1998 innehåller föreskrifter om elektriska 
anläggningar, handel med el och berör även i viss mån elsäkerhet. I enlighet med Ellagen (1997:857) är det 
i Sverige ej tillåtet att bygga eller driva en starkströmsledning eller ett elnät utan att först ansöka om 
tillstånd för nätkoncession, med avsikt att kunna reglera vilka elnät som byggs och drivs. Den nätägare 
som innehar nätkoncession har en rättighet att ta ut avgifter för anslutning och överföring av el på dennes 
elnät [35]. Nätkoncession för ledning används för högre spänningsnivåer och behöver alltid användas för 
spänning som överstiger 20 kV [24]. Nätkoncession för område omfattar lokalnät och innefattar generellt 
lägre spänningsnivåer men detta varierar beroende på geografisk placering. Den elnätsägare som innehar 
nätkoncession för ett område har rätt att bedriva ett elnät för detta område för spänningsnivåer om 
maximalt 20 kV [24].  

Ellagen bestod inledningsvis av 13 kapitel men den 1: januari 2010 upphävdes kapitel 5 och 6 och ersattes 
med ett nytt kapitel 5 med bestämmelser om nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten [35]. 
För det interna elnätet i en vindkraftspark kan undantag ges från nätkoncession, och EI definierar beslut 
om undantag från nätkoncessionen genom ledningens längd i förhållande till avståndet mellan två 
vindkraftverk vilket är max 4-6 rotordiametrar [43].  Detta bedöms från fall till fall och kan variera.  
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6 Nättariffer  
Begreppet nättariffer innefattar villkor och avgifter för anslutning och överföring av el till eller från en 
ledning eller ledningsnät. I enlighet med ellagen ska nättariffer vara objektiva och icke-diskriminerande. 
Utformningen av en tariff ska vara i linje med ett effektivt utnyttjande av elnätet samt en effektiv 
elproduktion och elanvändning [35]. Elnätsföretag ska vid beräkning av tariff fördela företagets kostnader 
proportionellt i fasta och gemensamma kostnader för kundkollektivet. Elnätsföretagen kan också välja att 
tillämpa en eller flera tariffkomponenter vilket påverkar utformningen av tarifferna [27].   

Nätavgifter för de olika nätnivåerna i Sverige hanteras som följande för elanvändare och nätägare; de 
elanvändare som är anslutna till lokalnätet betalar nätavgift till ägaren för lokalnätet och kan därefter välja 
en elleverantör att handla elektricitet av. Lokalnätsägaren betalar i sin tur nätavgift till regionnätsägaren för 
utnyttjandet av dennes nät för överföring av elkraft till slutkonsumenten. Det är regionnätsägaren i sin tur 
som slutligen betalar avgift till SvK för anslutningen till stamnätet ifall det innehas och utnyttjas. 
Producenter av energi betalar i sin tur en tariff för att utnyttja de olika nätnivåerna och anläggningarna för 
att vidare distribuera energi till slutkonsumenten [27].  En kraftproducent innehar ett abonnemang för 
inmatning och ett abonnemang för uttag, alla abonnemang oavsett tarifftyp består vanligen av en fast 
avgift, effektavgift och en energiavgift [44].  

• Fast avgift, SEK/år - Består av en avgift som betalas årligen till elnätsbolaget och är beroende av 
på vilket nätnivå som anslutning sker till samt tarifftyp. Den fasta avgiften omfattar kostnader för 
mätning, avläsning, debitering och rapportering, på regionnät är avgiften generellt satt till 50 000 
SEK/år.  

• Effektavgift, kW/år - Effektavgiften eller abonnemangsavgift representerar en kostnad för den 
del av ledningsnätet som kraftproducenten antas använda för överföring av sin producerade 
energi. Den ska motsvara det högsta under året förekommande värdet på inmatad timmedeleffekt 
och är en fast avgift som betalas som ett abonnemang årligen.  

• Energiavgift, MWh/år - Energiavgift också kallat förlustersättning i elområde 3 & 4 eller 
överföringsavgift i elområde 1 & 2 beroende på geografisk placering [45].  

6.1 Nätnytta 
I enlighet med ellagen har en elnätsinnehavare med nätkoncession skyldighet att ge ersättning till en 
innehavare av en produktionsanläggning ifall denne bidrar till att minska överföringsförluster i elnätet, så 
kallat ersättning för nätnytta. Ersättningen för nätnytta ska motsvara värdet av den minskning av 
energiförluster som inmatning av el från anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät samt 
värdet av den reduktionen i avgifter för nätkoncessionshavaren att ha sitt ledningsnät anslutet till annan 
nätkoncessionsinnehavares ledningsnät [35]. Nätnyttan verkar enbart på energiavgiften i tariffen och är 
beroende av den kreditering eller debitering som anslutande nät har till överliggande nät. Tanken är att ge 
incitament för investeringar av nya produktionsanläggningar i områden där det råder effektunderskott 
vilket innebär att energiavgiften är utformad så att producenter får en negativ energiavgift i elområde 3 & 
4 och får således betalt för att mata ut energi på anslutande nät, den anslutna produktionen gör då så 
kallad nytta för nätet. Norröver i elområde 1 & 2 där effektöverskott råder får producenter betala för att 
transportera vidare sin energi till anslutande nät på grund av överföringsförluster i nätet [46].  

6.2 Stamnätstariff 
Stamnätavgiften är en punkttariff som består av två delar, effektavgift och energiavgift och avser att täcka 
de förluster som uppstår vid överföring av el på stamnätet. En regionnätsägare eller kraftproducent som 
vill vara ansluten till stamnätet behöver teckna ett inmatnings- och utmatningsabonnemang med SvK som 
bestäms beroende av anslutningspunkt och de rådande energi- och effektförhållandena i stamnätspunkten 
[27].   
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• Effektavgift - Effektavgiften avser att täcka kostnaderna för att förvalta utbyggnad, underhåll och 
drift av stamnätet. Avgiften baseras på den kostnad som den årsvis abonnerade effekten i nätet 
leder till för inmatning i en anslutningspunkt och är en fast årlig avgift. Effektavgiften är 
geografisk beroende och är linjär med latituden för Sverige, se Figur 17, och är högst i den norra 
delen av landet där det finns ett effektöverskott och minskar ju längre söderut anslutningspunkten 
befinner sig, för utmatning gäller det motsatta att det är billigast el i norr och dyrast el i söder. 
Producenten betalar en avgift i form av ett årligt effektabonnemang för andel installerad effekt i 
kW/år. [47].  
 

• Energiavgift - avser att täcka kostnaden för inköp av el för att kompensera för 
överföringsförluster på stamnätet som uppkommer när energi transporteras. Varje 
anslutningspunkt innehar en förlustkoefficient som är i relation till de marginella 
överföringsförluster som uppstår i stamnätet. Förlustkoefficienten varierar geografisk mellan ± 10 
%, se Figur 17 T.h. Negativa förlustkoefficienter betyder att för inmatning av energi får 
producenten betalt av SvK på grund av att den nätnytta som den tillförda produktionen medför i 
minskade överföringsförluster. Positiva förlustkoefficienter medför att producenten betalar för 
överföringsförluster som den inmatade energin orsakar. Energiavgiften beräknas utifrån 
förlustkoefficienten, aktuellt energipris och andelen överförd energi [47].  

 

Figur 17. T.v. Svenska kraftnäts effektavgift i förhållande till latituden av Sverige. T.h. Energiavgiftens 
förlustkoefficient i förhållande till inmatning och utmaning i relation till latituden av Sverige [48]. 

6.3 Tariffer: Inmatnings- och uttagsabonnemang 
För en kraftproducent finns det två olika tariffalternativ för att kunna ansluta och distribuera den 
producerade energin vidare på anslutande nät samt göra uttag. De två tariffalternativ som finns är 
punkttariff och kanaltariff vilka båda innehar en fast avgift, effektavgift och energiavgift, dock är de olika i 
hur de utformas. Nedan kommer en beskrivning av de två tariffalternativens uppbyggnad, villkor och 
förutsättningar.  

6.3.1 Punkttariff 

Punkttariff innefattar effektavgift, energiavgift och en fast årlig kostnad, se Tabell 2. Tariffen är enbart 
beroende av i vilket geografiskt område som anslutningen görs och är oberoende av hur lång sträcka som 
den överförda elen kommer att färdas på elnätet innan den förbrukas. Punkttariffen bestäms per 
anslutningspunkt i förhållande till spänningsnivå samt energi-och effektförhållanden i den anslutna 
punkten.  
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Tabell 2. Punkttariffens uppbyggnad för inmatning och uttag på regionnätet [23]. 

 
Under vintermånaderna kan effektersättning betalas på punkttariffer till producenter som kan garantera en 
producerad effekt under denna tid, generellt ges inte denna ersättning till vindkraftsproduktion då en given 
andel produktion ej kan garanteras vintertid [44].  

Särskilda villkor gäller för att erhålla punkttariff vid anslutning till regionnätet såsom att det interna elnätet 
ej får ha en spänningsnivå högre än 24 kV samt att anslutningen måste vara placerad i regionnätsområde 
syd, alltså elområde 3 eller 4.  Anslutning av en större andel effekt görs generellt på regionnätsnivå vilket 
det kommer att fokuseras på i detta examensarbete. Därmed kommer den punkttariff för inmatning till 
regionnätet för det nätbolag som kraftbolaget ofta ansluter till att användas i modellen, se Tabell 3.  

Tabell 3. Punkttariff för inmatningsabonnemang till regionnät Syd för aktuellt nätbolag för inmatning [49]. 

 
De olika elnätsabonnemangen för punkttariff har i sin tur olika villkor för vilken typ av anslutning som 
krävs för att erhålla tariffen. 

SYI13L – gäller vid anslutning på 130 kV ledning.  

SYI50S – gäller vid anslutning på nedsidan station med transformering 130/50-30 kV. 

SYI50L – gäller vid anslutning på 50-30 kV ledning. 

SYI20S – gäller vid anslutning på nedsidan i station med transformering 50-30/20-6 kV. 

SYI20T gäller vid anslutning på nedsidan i station med transformering 50-30/20-6 kV [49].  

För uttagabonnemanget gäller regionnätsprislistan för Syd för uttag och generellt för en kraftproducent 
behöver de betala en fast avgift både för inmatningsabonnemanget och för uttagsabonnemanget, vilket 
bidrar till en ökning i årlig kostnad för tariffen i det fallet att parken innehar fler anslutningspunkter. 
Överföringsavgiften är samma som för inmatningsabonnemanget, dock för elområde 3 & 4 blir den 
positiv och i elområde 1 & 2 är den ofta negativ.  

 

Inmatningsabonnemang
Fast avgift kr/år

Abonnemangsavgift kr/kW och år
Effektersättning/kostnad kr/kW och år

Elöverföringsavgift öre/kWh

Uttagsabonnemang
Fast avgift kr/år

Abonnemangsavgift kr/kW och år
Reaktiv effekt kr/kvar

Elöverföringsavgift öre/kWh

Punkttariff

Anslutningstyp 
och spänningsnivå

Fast avgift
Effektavgift 
[SEK/kW ]

Elöverföringsavgift 
[SEK/kWh]

SYI13L SEK 50 000 25 -0,021
SYI50S SEK 50 000 30 -0,023
SYI50L SEK 50 000 53 -0,023
SYI20S SEK 50 000 33 -0,023
SYI20T SEK 50 000 60 -0,032

Punttariff regionnät Syd: Inmatning
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6.3.2 Kanaltariff 

Kanaltariff innehåller också en effektavgift, energiavgift och fast kostnad, se Tabell 4, men i motsatts till 
punkttariff är kanaltariffer avståndsberoende. I Ellagen finns det inga tydliga riktlinjer eller hänvisningar 
för hur beräkningen av kanaltariff för en enskild anslutning ska göras förutom att den ska vara oberoende 
och icke-diskriminerande. Detta medför att olika nätbolag på regionnätsnivå kan tolka och beräkna på 
varsitt individuellt sätt men principen är densamma att producenten ska betala för de delar i nätbolagets 
nät som denne använder för överföring av sin producerade energi. Hur beräkningsmetoden för 
effektavgiften skiljer sig åt för olika nätbolag kommer inte att behandlas i större detalj i detta 
examensarbete utan det har fokuserats på ett nätbolag som kraftbolaget i störst uträckning ansluter till.  

Tabell 4. Kanaltariffens uppbyggnad för inmatning och uttag på regionnätet [24]. 

 
Uttagabonnemanget är för kanaltariffen mer förmånligt än för punkttariff då den fasta avgiften ofta ingår i 
inmatningsabonnemanget vid tecknande av uttagsabonnemang. Effektersättning utgår aldrig till 
vindkraftanslutningar på kanaltariffen på grund av att de inte kan garantera en konstant produktion under 
höglastperioder vintertid.   

6.3.3 Beräkning effektavgift kanaltariff  

För det aktuella nätbolaget räknas effektavgiften ut genom att från anslutningspunkten estimera hur 
mycket av nätägarens nät som den inmatade energin nyttjar tills det att den producerade inmatade energin 
anses vara försumbart liten i förhållande till övrigt effektflöde på elnätet, alternativt tills den inmatade 
effekten blivit förbrukad eller att närmaste stamnätspunkt har nåtts [50].  Denna punkt kallas för 
balanspunkt och avståndet mellan anslutningen och balanspunkten utgörs av en schabloniserad kanal. 
Metoden tar i beaktning en kanal mellan producentens anslutningspunkt tills dess att balanspunkten är 
nådd alternativt närmaste anslutning till överliggande nät.  För de laster som är anslutna till denna kanal 
används en medellast för uttagskunderna för att avgöra när den inmatade energin kan komma att bli 
förbrukad innan närmaste anslutning nås. På denna kanal mellan anslutningspunkten och balanspunkten 
appliceras en schablonledning som baseras på producentens storlek och kostnadsunderlaget för denna 
ledning tas ifrån den aktuella kostnadskatalogen EBR och enbart materialkostnader tas i beaktning 
inkluderande ledning, fack, avslut samt eventuella transformatorer [44].  

Kanaltariffernas effektavgift kan summeras som summan av kapital, drift, förlust och underhållskostnader 
i proportion till utnyttjande av nätet och en eventuell kostnad för utnyttjande av stamnätet. De 
komponenter som omfattas i kanalen som kraftbolaget använder för överföring ligger till grund för 
beräkningar av effektavgiften i tariffen med annuitetsmetoden [44]. Inga detaljerade beräkningar för 
förluster görs då det är näst intill omöjligt att avgöra vilken inmatning som bidrar till vilka förluster i ett 
maskat nät utan ett procentuellt påslag görs vid beräkning av effektavgiften [50].  Detta innebär att de 
kollektiva förlusterna i nätägarens nät slås ut på alla som är anslutna till det på effektavgiften i tariffen. 

Inmatningsabonnemang
Fast avgift kr/år

Abonnemangsavgift kr/kW och år
Effektersättning kr/kW och år

Elöverföringsavgift öre/kWh

Uttagsabonnemang

Fast avgift
Ingen, ingår i 

inmatningsabonnemanget

Abonnemangsavgift
Ingen, ingår i 

inmatningsabonnemanget

Elöverföringsavgift öre/kWh

Kanaltariff
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6.3.3.1 Annuitetsmetoden 

En annuitet är ett årligen återkommande lika stort värde som består av summan av en kapitaldel och en 
räntedel. När annuitet används för investeringskalkyler är de årliga kapitalkostnaderna för ränta och kapital 
lika stora under den totala livslängden för investeringen.  

Annuitetsmetoden är en utvidgning av nuvärdesmetoden och alla betalningar delas upp i lika stora belopp 
över tiden. För att kunna använda annuitetsmetoden måste alla framtida kassaflöden först diskonteras till 
ett nuvärde och för att göra detta används nuvärdesmetoden. När nuvärdet beräknas kan detta spridas ut i 
jämna annuiteter årligen, A, över den ekonomiska livslängden för investeringen med ekvation (15) nedan.  

 𝐴 =  𝑁𝑁𝑉 ∙ 𝑘 =
𝑁𝑁𝑉 ∙ 𝑝

1 − (1 + 𝑝)−𝑤
  [𝑆𝐸𝐾]   (15) 

 

NNV = Nettonuvärde 
p = kalkylränta 

k = annuitetsfaktor 
n = ekonomisk livslängd 

 

För beräkning av kanaltariff antas att annuitet kan beräknas direkt på grund av att investeringen antas ha 
jämt fördelade årliga inbetalningar vilket medför att investeringskostnaden och nuvärdet av restvärdet 
fördelas över den ekonomiska livslängden. Det antas också att inget restvärde erhålls för investeringen vid 
slutet av den ekonomiska livslängden. Då kan formeln omskrivas som följande i ekvation (16):  

 𝐴 =  
𝐺 ∙ 𝑝

1 − (1 + 𝑝)−𝑤
  [𝑆𝐸𝐾]   (16) 

 
G = Grundinvestering 

p = kalkylränta 
n = ekonomisk livslängd 

 

Viktigt att komma ihåg är att kanaltariffer beräknas om årligen utav nätbolag vilket medför att i detta 
examensarbete kommer enbart en kalkylränta att tas i beaktning. Annuiteten som beräknas per km ledning 
adderas med ett procentuellt påslag som anses rimligt för drift och underhåll med 1 % för ledningar och 
2,5 % för transformatorer [50]. Detta ger en total årlig kostnad som sedan delas med den installerade 
effekten och därmed erhålls en effektavgift i SEK/installerad kW och km utnyttjad ledning.  

6.3.3.2 Energiavgift Kanaltariff 

Energiavgiften är likvärdig med de kostnader som nätbolaget har för uttag eller inmatning till överliggande 
nät, närmsta punkten används. Inget procentuellt påslag görs på energiavgiften och därmed är 
energiavgiften samma som energiavgiften i överliggande nät och varierar med geografisk placering, 
producenten debiteras eller krediteras för de minskade eller ökade förluster som inmatningen ger upphov 
till [44].  

6.3.4 Avgiftsreduktion vid beräkning av kanaltariff 

Vid byggnation av vindkraftsparker är det ofta så att kraftbolaget investerar i elektrisk infrastruktur 
utanför det interna elnätet såsom exportkablar och transformatorstationer. När byggnation är färdigställd 
är det inte ovanligt att nätbolaget tar över drift och underhåll för komponenter som ej omfattas av det 
interna elnätet såsom exportledningar och eventuell transformatorstationer. Vissa nätbolag ger 
avgiftsreduktion via effektavgiften vid beräkning av kanaltariff och vissa gör inte det, aktuellt nätbolag ger 
ingen reduktion, ingen skillnad görs alltså mellan befintliga anläggningar och anläggningar som betalas till 
100 % av kraftproducenten [50]. Detta innebär alltså att kraftbolaget initialt betalar byggkostnaden och 
sedan via sin tariff betalar en gång till under vindkraftsparkens operativa livslängd. 
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Genomförande 

7 Anslutningsalternativ och ägandeförhållanden 
Olika avgränsningar kan göras för ägarförhållanden som kan ses i Figur 18. I detta examensarbete kommer 
följande ägogränser att tas i beaktning och användas i beräkningsmodellen.  

 
Figur 18. Olika anslutningspunkter för avskiljning av ägogränser 

1. Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff, 
Statkraft äger turbiner och hela det interna elnätet, inkluderat eventuella nätstationer, fram till 
högspänningssidan på parktransformatorn. Nätbolaget äger exportkabel/exportkablar. Anslutning 
gör till regionnätet på högspänningssidan av parktransformatorn. För detta alternativ är endast 
kanaltariff tillgängligt.  
 

2. Anslutningsalternativ 2 Kanaltariff, Anslutningsalternativ 2 Punkttariff 
Statkraft äger turbiner och hela det interna elnätet, inkluderat eventuella nätstationer, fram till 
lågspänningssidan på parktransformatorn alternativt anslutningspunkt till angränsande nät. 
Nätbolaget äger exportkabel/exportkablar samt eventuell parktransformatorstation. Anslutning 
görs till regionnätet på lågspänningssidan av parktransformatorn alternativt vid anslutningspunkt 
till angränsande nät om ingen transformering av spänningsnivå sker mellan näten.  
 
För detta anslutningsalternativ är kanaltariff möjligt och även punkttariff för regionnätet i enlighet 
med de villkor för anslutning som anges i Tabell 3. 
 

3. Anslutningsalternativ 3 Kanaltariff 
Statkraft äger enbart turbinerna i parken.  Nätbolaget äger internt elnät, eventuell 
transformatorstation och exportkabel/exportkablar. Anslutningen görs på högspänningssidan av 
turbintransformatorn till det interna elnätet. För detta alternativ är endast kanaltariff tillgängligt.  
 

4. Anslutningsalternativ 4 Punkttariff Svenska Kraftnät 
Statkraft äger turbiner, hela interna elnätet, parktransformator och exportkabel fram till 
anslutningspunkten till stamnätet. Nätbolaget på regionnätsnivå äger ingenting.  
Anslutning görs på lågspänningssidan av stamnätstransformatorn. För detta alternativ är endast 
punkttariff tillgängligt.  
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8 Drift och underhåll  
De totala underhållskostnaderna för en landbaserad vindkraftspark har i Elforsks studie El från nya 
anläggningar [51] uppskattats till 140 kr/MWh och baseras på insamlad data från befintliga projekt, 
litteratur och erfarenheter från branschen. Denna kostnad representerar en schablon över hela livslängden 
och innefattar samtliga kostnader gällande schemalagt och oförutsett underhåll, försäkringar, markarrende, 
bygdepeng och elöverföring. De senaste åren har det skett en effektivisering av underhållsarbetet. På 
grund av att komponenter har utvecklats och blivit mer avancerade behövs det också utökad kompetens 
för drift och underhåll av dessa [51]. Ur ett livscykelperspektiv har drift och underhållskostnader stor 
påverkan på livscykelkostnaderna för vindparker, runt 5-10 % för landbaserade vindparker och 15-30 % 
för havbaserade vindparker [52]. Detta innefattar till största delen DoU kostnader för turbinerna men 
även för det interna elnätet.  

I detta examensarbete kommer enbart DoU gällande det interna elnätet att tas i beaktning då det aldrig 
kommer bli aktuella för ett kraftbolag att ej äga vindkraftsturbinerna.  

8.1 Drift 
Förluster 

Kostnaden för förlusterna för de komponenter som ingår i det interna elnätet behandlas som 
driftkostnader. För varje MWh som går förlorad antas det motsvara i pengar den summa som skulle 
mottagit om energin istället hade gått att sälja till marknaden. Därmed kommer förlusterna multipliceras 
med ett prognosticerat elpris, se Figur 11. Även förlorad inkomst för elcertifikat kommer att användas 
beroende på vart mätningen för certifikaten är placerad i det interna elnätet.  

Elkonsumtion 

Elektriska komponenter, såsom transformatorer, konsumerar elektricitet både vid hög-och låglast. 
Därmed kommer vindkraftsparken att konsumera elektricitet både när den producerar och inte producerar 
energi. Kostnaden för uttag av el från nätet är i förhållande till geografisk placering beroende på Sveriges 
uppdelning i olika el-områden. Kraftbolaget använder sig av schablonsiffror baserade på historisk 
elförbrukning i sina vindkraftsparker för att beräkna förväntad elkonsumtion. För att simplifiera i detta 
projekt då kunskap eller detaljerad data inte finns för den exakta elförbrukningen för varje komponent 
som ingår i en vindkraftspark har en uppdelning gjorts för de siffror kraftbolaget använder och satt det i 
relation till elområde 1 & 2 i norr och 3 & 4 i söder.  

För en vindkraftspark belägen norrut har elförbrukningen mätts fördelat över året, december 2013 och 
november 2014, i SEK per mån/per installerad turbin á 2.3 MW. Detta kan beräknas till en elförbrukning 
i SEK per år/ installerad MW. Däremot för en vindkraftspark belägen söderut mättes elförbrukningen 
totalt under ett år. Denna kostnad kan sedan delas upp genom att dividera men den installerade effekten 
och då erhålls elförbrukningen i SEK per år/per installerad MW [53]. Dessa siffror representerar i 
modellen elförbrukningen per år/installerad MW beroende av ifall vindkraftsparken är placerad i norr eller 
söder samt andelen installerad effekt.  

Avgift för försäljning av producerad energi 

För försäljningen av el använder sig kraftbolaget av ett internt bolag som sköter försäljningen av den 
producerade energin till elmarknaden. Detta bolag tar ut en avgift för denna tjänst i form av en fast del på 
och en rörlig del [53]. Detta system är under bearbetning och under detta projekts gång är det oklart hur 
detta kommer att se ut i framtiden dock så används nuvarande system för beräkning av denna årliga 
kostnad i modellen 
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8.2 Underhåll 
Kraftbolaget delar upp sitt underhåll för det interna elnätet i planerat och förebyggande underhåll för 
transformatorstation, transformator och kablar i interna elnätet. Planerat underhåll förekommer med ett 
årligt intervall och förebyggande underhåll förekommer med ett större tidsintervall för olika planerade 
åtgärder.  

Kartläggning av underhåll 

Kraftbolaget använder underhållssystemet SAP generellt för bevakning och uppföljning av underhåll. De 
flesta av Statkrafts vindkraftsparker ä relativt nya vilket innebär att allt underhållsarbete ej är inlagt i det 
interna underhållsystemet för det interna elnätet. Arbete fortlöper men fram tills nu har underhållet 
planerats med Excell och Outlook, det är planerat att detta ska vara inlagt i SAP under 2015 [54].  

Timlogg 

På grund av att det i dagsläget inte finns en väl dokumenterad tidsåtgång för genomfört underhåll på det 
interna elnätet har en uppskattning fått göras utefter erfarenheter hos anställda inom DoU på kraftbolaget 
[54].  

Livslängd 

Livslängden för de flesta komponenter som ingår i det interna elnätet överstiger livslängden på 
vindkraftsverken vilket i praktiken innebär att de skulle kunna fortsätta att operera efter det att 
vindkraftverken är uttjänta [54].  

Redundans 

I och med den långa livslängden på komponenter i det interna elnätet pågår inget arbete aktivt med 
redundans utöver att det finns en mobil transformatorstation som kan kopplas in vid drifthaveri. Ett antal 
ändavslut lagerhålls hos en grossist men utöver detta så lagerhålls ingenting utan komponenter beställs in 
när behov uppstår [54].  

8.2.1 Planerat och förebyggande underhåll 

Planerat underhåll utförs fyra gånger per år, tre gånger per år utförs teknisk rondning och en gång per år 
utförs utökad teknisk rondning. Kostnaden beräknas internt för personal i SEK/ per timme och det är 
tidsåtgång per planerad åtgärd som tillsammans med budgeterade kostnader för material som ligger till 
grund för en årlig uppskattning för kostnaden av planerat underhåll. Termografering omfattas av planerat 
underhåll och utförs på utvalda komponenter under den utökade tekniska rondningen och görs utav 
interna driftgrupper [54].  

Intervallerna för förebyggande underhåll spritt i intervaller över parkens totala livslängd och en grov 
uppskattning har fått göras för samtliga komponenter gällande tidsåtgång med grund i de uppskattningar 
som gjorts gällande planerat underhåll. För förebyggande underhåll har inga materialkostnader tagits i 
beaktning.  

8.2.1.1 Elnätet 

Elnätet är i stort sett underhållsfritt gällande kablar men kabelskåpen kontrolleras i samband med den 
tekniska och utökade tekniska rondningen, alltså sammanlagt 4 gånger per år.  Själva kontrollen av 
kabelskåpen tar ca 5 min per skåp och transporten till respektive skåp är det som tar längst tid [54]. För 
varje enskild vindkraftspark behövs det göras en uppskattning för hur många timmars transport som 
kommer att behövas vid driftbesiktningen, För enkelhetens skull så antas det primärt för alla parker att 
transporttiden ligger omkring 3 timmar, detta är dock en parameter som går att revidera i modellen.  
Åtgärder och intervaller för planerat och förebyggande underhåll kan ses i Tabell 5 och Tabell 6 nedan. 
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Tabell 5. Kraftbolagets planerade underhåll för internt elnät [55]. 

 
Tabell 6. Kraftbolagets förebyggande underhåll för internt elnät [55].  

 

8.2.1.2 Transformatorstation och nätstationer 

På transformatorstationerna genomförs teknisk rondning tre gånger per år där tidsåtgången för tillsyn, 
utan tillägg för åtgärder av eventuella fel estimeras till 1.5 timmar per gång.  

En gång om året utförs en utökad teknisk rondning där tidsåtgången estimeras till, utan tillägg för åtgärder 
av eventuella fel, 3 timmar per gång. Tabell 7 och Tabell 8 redogör för det planerade och respektive 
förebyggande underhållet som ett typiskt kraftbolag brukar utföra enligt sin underhållspolicy.  

Tabell 7. Kraftbolagets årligen planerade underhåll för transformatorstation exklusive transformator [56]. 

 

Intervall
Kabelskåp driftbesiktning 4 gånger per år 

Internt elnät - Planerat underhåll
Kommentar

Intervall
Kontroll av jorduttag vart 8:e år
Termografering av kabelskåp vid behov En gång första året därefter vid behov.

Internt elnät - Förebyggande underhåll
Kommentar

Intervall
Driftbesikning 3 gånger per år 
Utökad teknisk rondning 1 gång per år
Byggnad, utomhusytor och staket
Kontroll av  komponenter och funktion 4 gånger per år
Rutinkontroll av branssläckarutrustning 4 gånger per år
Underhåll av brandsläckarutrustning 1 gång per år
Högspänningsställverk, inklusive mark 

Brytare och frånskiljande brytare
Tillsyn och teknisk rondning 4 gånger per år

Besiktning och Termografering 1 gång per år
- Frånskiljare

Tillsyn och teknisk rondning 4 gånger per år
Besiktning och Termografering 1 gång per år

- Jordningskopplare
Tillsyn och teknisk rondning 4 gånger per år

Besiktning 1 gång per år
- Spänningstransformatorer 1 gång per år

#NAMN? 1 gång per år
- Ventilavdelare 1 gång per år

- Stål, linor och stödisolatorer 1 gång per år
Nollpunktutrustning

- Nollpunkstransformator
Tillsyn 4 gånger per år

Tillståndkontroll 1 gång per år
- Nollpunktsreaktor

Tillsyn 4 gånger per år
Tillståndskontroll 1 gång per år

- Nollpunktsmotstånd -
- Nollpunktsfrånskiljare -

Lågspänningsställverk
Tillsyn 4 gånger per år

Termografering varje år
- Brytare

Tillsyn 4 gånger per år
Termografering 1 gång per år

Kontrollanläggning
Tillsyn 4 gånger per år

-Ljusbågsvakter 1 gång per år
-Funktionskontroll automatik 1 gång per år

-Lindingskopplarautomatik 4 gånger per år
-Reaktorautomatik 4 gånger per år

Batterier
Tillsyn 4 gånger per år

Kontroll 1 gång per år
Ventilationsrum/förråd 4 gånger per år

Kontroll av syranivå

Kontrolleras när transformatorn är ur drift
Kontrolleras när transformatorn är ur drift

Transformatorstation - Planerat underhåll
Kommentar

Besiktning och tillsyn
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Tabell 8. Kraftbolagets förebyggande underhåll för transformatorstation exklusive transformator [56]. 

 
Nätstationer kan verka som uppsamlingsstationer i interna elnät mellan flera vindkraftverk samt som 
avskiljningspunkt mellan internt elnät och externt nät. En nätstation har i stort sett samma utformning 
som en transformatorstation, enda skillnaden är att ingen transformering sker utan endast en överföring 
av energi. För nätstationer gäller samma underhållsåtgärder som för transformatorn exklusive 
transformatorstationen och i vissa fall kanske nätstationen är utomhus utan byggnad, dock sammanfattas 
det årliga planerade underhållet för nätstationer som i Tabell 9 nedan och det förebyggande underhållet 
antas vara likvärdigt med det för transformatorstationen om än något förenklat beroende på nätstationens 
storlek och överföringskapacitet.  

Tabell 9. Kraftbolagets planerade underhåll för nätstationer [56].  

 

8.2.1.3 Transformator 

Transformatorn kontrolleras tre gånger per år under den tekniska rondningen och ytterligare en gång per 
år vid den utökade tekniska rondningen, se Tabell 10 nedan. Oljeprov tas från transformatorn i samband 
med den utökade tekniska rondningen för att kontrollera renheten och eventuell förekomst av ämnen eller 
kombinationer av ämnen som tyder på lokal värmeutveckling i transformatorn och oxidering av oljan. En 
fullständig oljeanalys görs vid det förebyggande underhållet vart femte år, se Tabell 11. 

Intervall
Byggnad, utomhusytor och staket

Verkstadsgenomgång vätskesläckare 1 gång vart femte år
Verkstadsgenomgång pulversläckare 1 gång vart tionde år

Högspänningsställverk, inklusive mark 
-Brytare och frånskiljande Brytare

Förebyggande underhåll vart 8:e eller vart 15:e år
- Frånskiljare

Förebyggande underhåll vart 8:e år
- Jordningskopplare

Förebyggande underhåll vart 15:e år
Nollpunktutrustning

- Nollpunkstransformator
Oljeprov 1 gång vart 5:e år

- Nollpunktsreaktor
Oljeprov 1 gång vart 5:e år

- Nollpunktsmotstånd -
- Nollpunktsfrånskiljare -

Lågspänningsställverk
Kontroll ca vart 5:e år

Förebyggande underhåll vart 15:e år
- Brytare

Förebyggande underhåll vart 15:e år
Kontrollanläggning

Reläskydd 1 gång vart 4:e år
Sekundär prov 1 gång vart 4:e år

Back-up stationsdator Vid behov
Batterier

Kapacitetsprov Vid behov

I samband med huvudtransformator

Intervallet är beronde på typ av brytare

I samband med huvudtransformator

I samband med huvudtransformator

Kontrolleras när transformatorn är ur drift
Kontrolleras när transformatorn är ur drift

Transformatorstation - Förebyggande underhåll
Kommentar

Intervall
Driftbesikning 3 gånger per år 
Utökad teknisk rondning 1 gång per år
Termografering av ställverk 1 gång per år

Nätstation- Planerat underhåll
Kommentar
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Tabell 10. Kraftbolagets årliga planerade underhåll för transformator [57].  

 
Tabell 11. Kraftbolagets förebyggande underhåll för transformator [57].  

 

8.2.1.4 Exportkabel 

Exportkabeln från en vindkraftspark består generellt, ifall spänningsnivån är hög, utav luftledningar. 
Luftledningar skall inspekteras årligen utav ägaren och kan benämnas som driftbesiktning. 
Driftbesiktningen omfattar att säkerhetsställa att luftledningar ej är konstruerade på ett sätt som kan leda 
till person- och egendomsskador. Besiktning genomför i de flesta fall visuellt med helikopter och 
eventuella nödvändiga åtgärder listas.  

Kraftbolaget, i det fallet att de internt är ägare av kraftledningar, utför följande underhåll inom olika 
intervaller för planerat och förebyggande underhåll som visas i Tabell 12 och Tabell 13 nedan.  
Exportkabeln består generellt sett utav luftledningar i norr och kabel i söder och det har utefter 
kraftbolagets underhållpolicys och EBR gjorts en uppskattning för kostnaden för det planerade och 
förebyggande underhållet per km kraftledning som används i modellen. 

Tabell 12. Kraftbolaget planerade underhåll för kraftledning [58].  

 
Tabell 13. Kraftbolaget planerade underhåll för kraftledning [58].  

 

8.2.2 Oplanerat underhåll och driftstörningar 

Kraftbolaget budgeterar inte för oplanerat underhåll. Åtgärder som faller inom denna kategori innefattar 
inspektioner efter störningar eller andra händelser som innebär att kraftstationen skadats. I modellen tas 
ingen hänsyn till oplanerat underhåll.  

Intervall
Driftbesikning 3 gånger per år 
Utökad teknisk rondning 1 gång per år
Övervakningsutrustning 1 gång per år
Lindningskopplare (vacuum) 4 gånger per år
Oljeprov från huvudtank analys gas-i-olja 1 gång per år

Besiktning och tillsyn
Besiktning och tillsyn

Transformator - Planerat underhåll
Kommentar

Intervall
Oljeprov från huvudtank och 
lindningskopplare, fullständig oljeanalys

1 gång vart femte år

Transformator - Förebyggande underhåll
Kommentar

Intervall
Driftbesikning 4 gånger per år 

Exportkabel - Planerat underhåll
Kommentar

Intervall
Underhållsbesikning vart 8:e år
Kontrollmätning av jorduttag vart 8:e år
Patrull av ledningsgata och sidområden vart 12:e år

Rötskadebesiktning vart 16:e år

I enlighet med EBRs underhållshandbok
I enlighet med EBRs underhållshandbok
I enlighet med EBRs underhållshandbok

Exportkabel - Förebyggande underhåll
Kommentar

I enlighet med EBRs underhållshandbok. 
Besiktigas första gången efter 16 år 
därefter vart 8:e år. 
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Ekonomisk analys 

9 Investeringskostnader 
De kostnader som används i modellen för beräkning av investeringskostnad har hämtats ifrån interna 
prislistor hos kraftbolaget, EBR kostnadskatalog år 2015 samt EIs normvärdesprislista för elnät. EBRs 
kostnadskatalog och EIs normvärdesprislista är verktyg som är branschens mest använda vid 
kostnadsplanering för planering, byggnation och underhåll av kraftanläggningar.  

I modellen har detta underlag använts för att bygga upp ett verktyg för beräkning av 
investeringskostnaden för det interna elnätet inkluderat kablar, transformatorstation och exportkabel. 
Modellen prioriterar de kostnaderna olika beroende på ursprung, de interna prislistorna hos kraftbolaget 
anses vara mest representativa för verkliga priser då det är priser som erhållits i tidigare projekt, därefter 
används EBRs kostnadskatalog för 2015. EIs normvärdesprislista har använts för dimensioner som ej 
funnits tillgängliga internt eller i EBRs kostnadskatalog, dock har de modifierats för att bestå av samma 
underlag genom att integrering gjorts med EBRs kostnadskatalog.  

För de dimensioner som ej har funnits i någon av ovanstående kostnadsunderlag har linjär interpolation i 
enlighet med ekvation (17) utförts mellan två närliggande dimensioners tillgängliga information gällande 
pris. För kablar har tvärsnittsarean på ledaren använts och för transformatorer har märkeffekten använts.   

 𝑃 =  𝑃0 ∙
�1 − (𝑒2 − 𝑒1 )�

(𝑒3 − 𝑒1) + 𝑃1 ∙  
(𝑒2 − 𝑒1)
(𝑒3 − 𝑒1)

[𝑆𝐸𝐾]   (17) 

 c = Investeringskostnad närliggande dimension 
x = närliggande dimension för kablar, närliggande märkeffekt för transformatorer 

 

9.1 Ledningar 
För alla ledningar i modellen ingår kabel, jordningslina, 1 skarv och 2 ändavslut per varje km kabel, 
förläggningskostnader beräknas och redovisas separat. Modellen beräknar antalet knutpunkter i det interna 
elnätet och utefter detta kan antalet kabelskåp beräknas vilket sedan används i kostnadsverktyget.  Utöver 
materialkostnader beräknar modellen kabelförläggningskostnad och kostnad för förläggning av optokabel 
inklusive material. Utöver detta kan användaren göra tillägg beroende på ifall det finns behov. Utöver de 
förvalda kostnaderna för transformatorstationen kan användaren också göra tillval samt ändra i de 
kostnader som modellen räknat ut i antal och dimension. Ett extra tillägg kan även göras för 
ospecificerade kostnader såsom samförläggningsvinster och extra förläggningskostnader.  

9.2 Transformatorstation 
För transformatorstationen väljs transformator beroende på spänningsnivå före och efter transformatorn 
och kapacitet i effekt. Hög- och lågspänningsställverk väljs utefter spänningsnivå före och efter 
transformatorn och utefter detta tillkommer kontrollutrustning. Tillval för byggnad behöver göras utav 
användaren beroende på planerad storlek och likaså gällande fundament ifall de förvalda dimensionerna i 
modellen inte överensstämmer med de planerade.  Utöver de förvalda kostnaderna för 
transformatorstationen kan användaren också göra tillval samt ändra i de kostnader som modellen räknat 
ut i antal och dimension. Ett extra tillägg kan även göras för ospecificerade kostnader.  

9.3 Förluster 
Förluster beräknas som förlorade inkomster i form av försäljning av el samt för elcertifikat beroende på 
vart mätpunkten sitter för mätning av certifikaten. Ifall mätpunkten placeras i varje turbin får kraftbolaget 
certifikat för en större andel producerad energi i jämförelse ifall mätpunkten sitter t.ex. innan 
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parktransformatorstationen då andelen energi kommer att ha minskat på grund av förluster i det interna 
elnätet på vägen [13]. 

9.4 Kostnadsunderlag till kanaltariffberäkningar 
För kanaltariffberäkningar används kostnadsverktyget dock används enbart kostnader från EBR’s 
kostnadskatalog i första hand som underlag för beräkning av effektavgiften mellan anslutningspunkten 
och balanspunkten. I det fallet att dimensioner ej finns tillgängliga väljs den kostnad som finns i modellen. 
I beräkningsverktyget för tariffen behövs det göras extra tillval för det externa elnätet som den 
producerade energin antas använda i kanalen mellan anslutningspunkt och balanspunkten tillhörande 
nätägarens nät. 

9.5 Avskrivningstid 
Kraftbolaget använder en avskrivningstid på ca 25 år för sina vindkraftsparker även för investeringar i 
elektrisk infrastruktur som har en högre livslängd, i många fall för kablar och stationer är den operativa 
livslängden 40 år. 

Nätbolag använder generellt en avskrivningstid på 40 år för ledningar och stationer och annan elektrisk 
utrustning. Detta används också för beräkning av kanaltariff för vindkraftsanslutningar. Med anledning av 
att vindkraftsprojekt ibland får tillstånd för 30 år, vilket främst gäller stora projekt, anpassas 
avskrivningstiden till detta och 30 år användas istället [40].  

9.6 Tariffernas framtida utveckling i förhållande till 
stamnätstariffen 

Det svenska elnätet har som tidigare beskrivits utmaningar med att transportera producerad elektricitet 
från stor installerad effekt i norr till att möta ett stort behov i söder. Med höga klimatpolitiska ambitioner 
och utökad europeisk integration av elnätet behöver stora investeringar göras i stamnätet för att klara av 
att ansluta intermittenta energikällor såsom vind och solenergi. De ökade investeringsnivån har spåtts att 
påverka effektavgiften i stamnätstariffen och en höjning har prognostiserats, dock har låga elpriser bidragit 
till att det prognosticerats att energiavgiften kommer sänkas [59].  

En djupare inblick av prognostiserande värden mellan 2012 - 2015 för effektavgiften för inmatning och 
energiavgiften för överföring har gjorts för stamnätspunkterna Storfinnforsen och Tenhult där SSVAB i 
närtid har eller kommer att ansluta en relativt stor andel effekt till regionnät som angränsar till dessa 
anslutningspunkter i stamnätet. Anledningen till att detta har undersökt närmare är att med historiskt 
händelseförlopp kunna göra en grov estimering av hur punkt-och kanaltariffer i framtiden kan komma att 
påverkas av stamnätstariffens utveckling.  

Figur 19 redogör för varje enskilt års prognostiserade avgift samt vad utfallet blev. För Tenhult skiljer sig 
den prognostiserade effektavgiften för år 2015 med utfallet med - 30,8 %. För energiavgiften har en 
ökning inträffat i större utsträckning än prognostiserat för 2015 också med 30.8 %. Det som kan ses i 
Storfinnforsen är att effektavgiften ej har ökat i den mån som förutspåtts och skillnaden mellan 
förutspådd effektavgift och utfallen effektavgift är - 23 %. För energiavgiften är skillnaden att 
energiavgiften har ökat istället för att minska som förutspåtts och skillnaden mellan förutspådd 
energiavgift och utfallen energiavgift är 27 %. 
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Utefter detta har en slutsats gjort att tariffens framtida utveckling är mycket svår att prognostisera vilket 
även SvK hänvisar till i sina prognoser för stamnätstariffen. Ett antagande kan göras att effektavgiften och 
energiavgiften kommer att inneha samma trend under följande år, dock är det viktigt att inte överestimera 
hur mycket tariffen kommer att öka eller sänkas. På grund av osäkerheten av tariffens utveckling och att 
kanaltariffer beräknas om årligen kommer en estimering av tariffens utveckling att göras i detta 
examensarbete utifrån SvKs bedömning från 2011 att både effektavgiften och energiavgiften kommer att 
öka [59]. En konservativ hållning har valts och i modellen antas effektavgiften och energiavgiften öka 
likvärdigt med 1 % per år under parkens operativa livslängd både gällande kanaltariff och punkttariff för 
anslutning till stamnät och regionnät.  

9.7 Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden används för att jämföra de olika tariffalternativen för varje park i fallstudien och 
beräknas med nedanstående ekvationer (18) och (19).  

 𝐷𝐾 =  
1

(1 + 𝑝)𝑤   (18) 

 
DF = Diskonteringsfaktor 

p = kalkylränta 
n = år av investeringens ekonomiska livslängd 

 

 𝑁𝑃𝑚𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑡 𝑘𝑃𝑣𝑣𝑃𝑓𝑡ö𝑣𝑒 =  𝐷𝐾 ∙ 𝑏𝑒𝑣ä𝑘𝑛𝑃𝑣 å𝑣𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑃𝑣𝑡𝑓𝑓 𝑘𝑃𝑣𝑡𝑛𝑃𝑣[𝑆𝐸𝐾] (19) 

Först beräknas en diskonteringsfaktor per år för parkens operativa livslängd med ekvation (18) och en 
intern kalkylränta [13]. Därefter multipliceras diskonteringsfaktorn med den årliga beräknade 
tariffkostanden, detta summeras sedan över parkens hela livstid. Utefter detta kan resultatet användas för 
att göra en jämförelse över hur de olika tariffernas kostnad slår över parkens operativa livslängd. Det antas 
att alla kostnader och intäkter kommer att påverkas av inflation i samma utsträckning vilket innebär att 
kostnaderna inte påverkas av inflationstakten. Därför används enbart reella tal. Nuvärdet beräknas sedan 
som summan av det beräknade nominella kassaflödet över parkens operativa livstid. 

  

 

Figur 19. Den prognostiserade stamnätstariffen mellan 2012-2015 utförd av Svenska kraftnät år 2012. Längst 
till höger i respektive figur ses det verkliga utfallet för tariffen år 2015.  
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10 Modelluppbyggnad 
Den teori som ligger till grund för modellen har beskrivits i teori och genomförande i rapporten. Modellen 
har byggts i samverkan med ett parallellt pågående examensarbete och därmed kommer inte alla kalkylblad 
gås igenom utan enbart de som skapats inom ramarna för detta examensarbete. En kortfattad 
sammanfattning återfinns i Figur 20 nedan. De gula rutorna symboliserar de olika beräkningsverktygen i 
modellen, de grå är databaser och de orangea rutorna ovanför beräkningsverktygen är den 
inmatningsinformation som behöver anges för att göra en beräkning. Resultaten från samtliga 
beräkningsverktyg sammanfattas i kostnader som är beroende av el- och certifikatpriset.  

 
Figur 20. Modellens uppbyggnad och flöden. 

10.1 Tariffberäkningar kalkylblad 
Figur 21 redogör för i vilka steg beräkningsverktyget ska fyllas i av användaren. Det första användaren 
behöver veta är vilken stamnätspunkt som är närmast belägen parken och välja det i en drop-down lista, 
ifall kunskap om det ej innehas behöver en stamnätspunkt inom samma elområde väljas dock behöver 
energiavgiften för nätbolagets överliggande nät fyllas i. Modellen avgör ifall punkttariff är tillgängligt eller 
inte beroende på spänningsnivån i det interna elnätet samt geografiskt placering i elområde. Ifall 
komponenter utöver exportkabeln ingår i kanalen som ligger till grund för beräkning av effektavgiften i 
kanaltariffen behöver de fyllas i och en kostnad beräknas. Användaren kan också själv fylla i en kostnad 
för komponenter om så önskas och hur många procent av komponenten som kraftbolaget anses använda 
av befintliga komponenter för överföring av energi. När detta är klart kan den WACC som är förinställd 
justeras samt avskrivningstid.  

 
Figur 21. Flödesschema för hur beräkningsverktyget i modellen för tariffberäkningar ska användas. 
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Modellen beräknar de DoU kostnader som nätbolaget skulle erhålla för kanalen och utefter det beräknas 
den årliga annuiteten med annuitetsmetoden. Därefter beräknas effektavgiften ut per kW installerad effekt. 
Punkt- och kanaltariffer beräknas för de anslutningsalternativ som finns givna i kapitel 7 
Anslutningsalternativ och ägandeförhållanden och resultaten presenteras i tabeller och grafer. Tariffernas 
påverkan under parkens operativa livslängd beräknas med ett antagande att effektavgiften och 
energiavgiften kommer att öka med 1 % per år och summerar de totala tariffkostnader och en beräkning 
av nuvärdet görs. 

10.2 Drift och underhåll kalkylblad 
Gällande drift så sker alla beräkningar automatiskt med de värden som beräknats i tidigare kalkylblad för 
produktion och förluster. Den enda parameter som användaren behöver fylla i är ifall parken är lokaliserad 
i norr eller i söder och därefter beräknar modellen ut elförbrukningen per år.  

All indata gällande antal kabelskåp, parktransformatorstationer och transformator erhålls ifrån föregående 
kalkylblad gällande det interna elnätet. Även längd för exportkabel erhålls därifrån. Utefter detta beräknar 
modellen ut de tidsintervall som krävs för underhåll varje år per komponent utefter de underhållspolicys 
som redogjorts för i 8.2 Underhåll. Beroende på parkstorlek kan användaren ändra den transporttid som 
är förinställd i kalkylbladet. Modellen beräknar ut en kostnad per år och komponent och också över hela 
parkens livstid för underhåll.  Slutligen så görs en jämförelse mellan underhållskostnader internt och de 
underhållskostnader som ett nätbolag skulle inneha som ett procentuellt påslag på tariffen.  

10.3 Resultat från modellen  
Figur 22 nedan visas vilka resultat som varje beräkningsverktyg genererar. Alla resultat presenteras i 
kostnader och sammanfattas tillsammans i ett kalkylblad i modellen.  

 

 
Figur 22. Resultat från varje beräkningsverktyg som utkommer vid användande av modellen. 
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Fallstudie 
En fallstudie genomförs för att verifiera modellens beräkningsverktyg för tre vindkraftsparker med olika 
förutsättningar. En indelning kan göras emellan parkerna i storlek; liten, mellan och stor. De tre parker 
som kommer att användas i detta examensarbete visas i Tabell 14 nedan med namn på parken, typ, 
installerad effekt och geografisk placering i form av elområde. Dessa tre parker har även olika design, olika 
anslutning till angränsande nät samt olika givna kanaltariffer.  

Tabell 14. Utvalda parker för fallstudie, typ, installerad effekt och elområde. 

 
Dessa tre parker har mottagit en kanaltariff ifrån angränsande nätbolag och det är denna som kommer att 
användas för att jämföras med den kanaltariff och de interna kostnaderna för drift och underhåll som 
modellen beräknar.  

En jämförelse kommer också att göras för att se hur olika anslutningspunkter påverkar tariffen och ifall 
det finns en vinning i att sänka spänningsnivån på det interna elnätet för att kunna erhålla punkttariff 
istället för kanaltariff. Detta med hänsyn till de ökade förlusterna som uppstår med en sänkt spänningsnivå 
och vilken påverkan detta kommer att ha ekonomiskt för parkens hela livstid.  

11  EM 
År 2011 invigdes Statkrafts första vindkraftspark i Sverige, EM. Parken är belägen i Mönsterås kommun 
och består totalt av tio turbiner á 2.3 MW, total installerad effekt 9.2 MW, varav Statkraft äger fyra 
turbiner och ett samarbetsbolag äger sex. Parken producerar årligen ca 25 GWh, närmaste stamnätspunkt 
är Nybro och närmast angränsande nät är regionnätet.  

Tabell 15 redogör för ungefärlig indata som används i modellen för att beräkna hur mycket energi som 
kan produceras av vindkraftsparken beroende av turbintyp och vindförhållanden. Denna information 
anses vara belagd med sekretess och därmed ges inga exakta värden.  

Tabell 15. Indata till modell för turbin och vindparametarar för Weibull distribution för EMs vindkraftspark. 

 

11.1 Internt elnät och anslutning 
Anslutning görs från internt elnät med spänningsnivå 36 kV till angränsande nät med spänningsnivå 130 
kV via en transformatorstation vilken används till 40 % av kraftbolaget och till 60 % av samarbetsbolaget. 
Samarbetsbolaget har i området en stor pappers-massafabrik (Mönsterås bruk) och transformatorstationen 
är belägen inom fabriksområdet. Parktransformatorn ägs av samarbetsbolaget och för den givna 
kanaltariffen i Tabell 17 antas det i modellen antas att transformatorstationen ej ingår som underlag för 
kanaltariffberäkningarna. Ägandet av det interna elnätet delas utav kraftbolaget och ett samarbetsbolag 

Park Typ
Installerad effekt 

[MW]
Elområde 
[1,2,3,4]

EM Liten 9.2 4
Lyckås Mellan 46.2 3

Ögonfägnaden Stor 100 2

Parker för fallstudie

Turbiner k A Densitet [kg/m3]

 2.3 MW  ca 2,1 ca 7 ca 1,25
 2.3 MW  ca 2,1 ca 7 ca 1,25
 2.3 MW  ca 2,1 ca 7 ca 1,25
2.3 MW  ca 2,1 ca 7 ca 1,25

EM turbin och vinddata 
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varav kraftbolaget står för 40 % och samarbetsbolag för 60 %. DoU kostnad kommer att beräknas i 
modellen för kablar och kabelskåp då kraftbolaget enbart äger dessa komponenter i det interna elnätet.  

11.2 Underlag för kanaltariffberäkningar 
Den anslutande 130 kV ledningen är en luftledning som tillhör regionnätet och ägs utav ett elnätsbolag. I 
och med att EMs vindkraftspark redan är byggd och drifttagen kan enbart ett anslutningsalternativ 
redovisas och det är anslutning Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff. Detta alternativ överensstämmer med 
verkligheten och den kanaltariff som erhållits av nätbolaget för EMs vindkraftpark, se Tabell 17, och 
kommer verka som jämförelsealternativ för att se ifall modellen räknar korrekt.  Det anses inte finnas 
incitament att undersöka alternativa anslutningsmöjligheter då EM redan är i drift. I och med att 
kraftbolaget enbart äger det interna elnätet idag i EMs vindkraftspark är endast Anslutningsalternativ 3 
Kanaltariff intressant där nätbolaget skulle överta drift och underhåll för det interna elnätet. Det beräknas i 
modellen vilken inverkan detta kan ha på kanaltariffen för parken.  

För beräkning av kanaltariffen för EM vindkraftspark använder sig modellen av den information som 
finns given i Tabell 16 där också det procentuella användandet av kraftbolaget för användandet av 
komponenter finns givet. Sammantaget ligger detta till grund för estimering av kostnaden för den kanal 
som den producerade energin använder i nätägarens elnät. Mönsterås bruk producerar sin egen elektricitet 
på fabriksområdet och är också en nettoproducent av energi, detta innebär att den energi som produceras 
i kraftbolagets del av vindkraftsparken kommer att transformeras till 130 KV och distribueras vidare på 
regionnätet. Parktransformatorstationen ägs utav samarbetsbolaget och anslutning till angränsande nät 
görs på högspänningssidan av parktranformatorn och det är också där som mätningen börjar gällande 
balanspunkten. För denna park har ingen exakt information kunnat erhållas för avståndet till dess att 
balanspunkten är uppnådd utan i modellen kommer ett antagande få göras som stämmer överens med den 
givna kanaltariffen för att kunna bestämma detta avstånd. För EM kommer en schablonledning att 
användas för beräkning av kanaltariffen, ett antagande görs att ledningen är en luftledning, se Tabell 16. 
En WACC på 6.5 % och en avskrivningstid på 40 år används för kanaltariffberäkningar vid användandet 
av annuitetsmetoden. 

Tabell 16. Elektrisk infrastruktur som den producerade energin antas utnyttja innan balanspunkten är nådd. 

 
Tabell 17 nedan redogör för den kanaltariff som är given av elnätsbolaget till kraftbolaget för EMs 
vindkraftspark och som modellen kommer att jämföras emot, denna information är belagd med sekretess 
och därmed ges inga exakta värden. 

Tabell 17. Given kanaltariff för EM vindkraftspark år 2015. 

 

Ledningar Spänning Antal Ledningstyp Längd Ägare
Procentuellt användande 

produktionsbolag
kV st m

Ledning: Mönsterås bruk - Balanspunkt 130 1 Luftledning, ? Nätägaren 100%

Fast avgift 35 000 - 60 000 kr/år
Abonnemangsavgift 15 - 30 kr/kW och år

Elöverföringsavgift -0,2 till -0,9 öre/kWh

Fast avgift
Ingen, ingår i 

inmatningsabonnemanget

Abonnemangsavgift
Ingen, ingår i 

inmatningsabonnemanget
Elöverföringsavgift 0.1 - 0.3 öre/kWh

EM - Kanaltariff

Uttagsabonnemang

Inmatningsabonnemang
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11.3 Resultat EM 
Modellen beräknar årsproduktion och antalet drifttimmar för vindkraftsturbinerna utefter de 
vindförhållanden som är givna i Tabell 15 och med antagen tillgänglighet på 98 %. Årsproduktionen är 
något lägre än den generella angivelsen men har kalibrerats mot driftdata ifrån 2012 och det anses att 
modellen räknar inom ett accepterat intervall för förväntad produktion.   

11.3.1 Drift och underhåll  

Då kraftbolaget enbart äger det interna elnätet beräknas enbart DoU för detta. Driftkostnader för EMs 
vindkraftspark finns redovisat i Tabell 18.  

Tabell 18. Driftkostnader för EMs vindkraftspark.  

 
Planerat underhåll beräknas i modellen för det interna elnätet och en jämförelse görs i Tabell 19 där 
underhållskostnad finns redovisad samt underhållskostnad sammanslaget med driftförlusterna. Längst till 
höger återfinns nätbolagets procentuella påslag för DoU kostnader.  

Tabell 19. Jämförelse av DoU kostnader mellan kraftbolag och nätbolag för det interna elnätet i Ems 
vindkraftspark. 

 
För kraftbolaget utgörs den största delen av kostnader utav förlusterna. Underhållet för det interna elnätet 
är inte tidskrävande och förutom kontroll av kabelskåp och ändavslut är det näst intill underhållsfritt. 
Nätbolagets procentuella påslag för DoU kostnader för det interna elnätet och export kabel är beroende 
av längden på kablarna samt vilken investeringskostnad som använts vid beräkning vilket innebär att DoU 
kostnaderna för nätbolaget ökar i förhållande till att ledningslängden ökar eller dimensionen på 
ledningarna.  

11.3.2 Tariffer 

För vindkraftsparken EM så skulle punkttariff kunnat erhållas då parken är belägen i elområde 4 men på 
grund av att spänningsnivån i det interna elnätet är högre än 24 kV samt att anslutning till stamnätet ej är 
aktuellt kommer detta ej att vara möjligt. Anslutning mellan internt elnät och angränsande nät görs på 
högspänningssidan av transformatorstationen i Mönsterås bruk och därmed så är det Anslutningsalternativ 1 
Kanaltariff som används för jämförelse med befintlig kanaltariff. För att undersöka ifall det skulle vara 
ekonomiskt fördelaktigt att äga mindre elektrisk infrastruktur, i detta fall enbart det interna elnätet, har 
Anslutningsalternativ 3 Kanaltariff använts.  Som underlag till kanaltariffen ligger materialkostnaden för 
exportkabeln, se Tabell 20. Driftkostnader kommer enbart att innefatta förluster då det är det som är 
likvärdigt med vad nätägare inkluderar i sitt procentuella påslag på tariffen. Detta för att kunna göra en 
likvärdig jämförelse med det procentuella påslag som nätägare gör för DoU kostnader. 

Den givna kanaltariffen för EM anses låg och det antas att det är på grund av att balanspunkten tros ligga 
nära anslutningspunkten, den producerade energin kommer alltså enbart att använda en liten del av 
regionnätsägarens nät.  

Driftkostnader
Förluster

Internt nät
[SEK/år]

SEK 22 456

Nätägare

Underhåll Internt elnät
Underhåll + 

driftsförluster internt 
elnät

Internt elnät

SEK 8 983 SEK 31 439 SEK 7 516

DoU kostnader  jämförelse
Produktionsbolag
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Tabell 20. Investeringskostnader beräknat utav modellen med utgång från EBR för materialkostnad för 
exportkabel. 

 
I modellen har det antagits att de indata som används gällande materialkostnader är korrekt och den enda 
parameter som ändrats är avståndet till balanspunkten för att uppnå samma nivå på effektavgiften som 
erhållits från nätbolaget. Detta resulterar i att effektavgiften i Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff är likvärdig 
som den givna kanaltariffen när balanspunkten uppnås 3 km från parkens anslutningspunkt. 
Effektavgiften skiljer sig från den givna kanaltariffen med 5 % vilket anses vara ett rimligt och tillräckligt 
nära för att kunna avgöra att modellen beräknar ett värde som är i enlighet med det som getts i 
verkligheten.  

Tabell 21. Tariffalternativ för EMs vindkraftspark. 

 
 

Det kan ses att för EMs vindkraftspark som är belägen i elområde 4 med negativ energiavgift räcker ändå 
inte den producerade energin till för att täcka upp för den effektavgift som givits parken. Förenklat så är 
den installerade effekten för liten för att resultera i att kraftbolaget enbart krediteras för din produktion 
samt att energiavgiften inte är så stor.  

I det fallet att kraftbolaget skulle vilja överlåta ägandet av det interna elnätet till nätbolaget innebär det en 
årlig ökning på tariffen med ca 81 % årligen, se Tabell 21. Över den operativa livslängden skulle det 
innebära en ökad kostnad på 82 %. De kostnader som kraftbolaget har för DoU årligen för det interna 
elnätet som redovisas i Tabell 20 är i jämförelse en väsentligt mindre kostnad än vad en ökad kostnad i 
kanaltariff skulle innebära för kraftbolaget. Därmed kan en slutsats dras att det lönar sig för kraftbolaget 
att äga det interna elnätet internt.  

11.3.3 EM sammanfattning resultat 

Det anses utefter genomförda beräkning av EMs vindkraftspark att modellen räknar bra och stämmer väl 
överens med verkligheten gällande produktion, förluster, kostnader för DoU och tariff. Det anses att den 
tariff som beräknas utav modellen överensstämmer med den tariff som erhållits ifrån nätbolaget för EMs 
vindkraftspark.  

Gällande att överlåta ägandet utav det interna elnätet till nätbolaget anses det inte att det finns tillräckligt 
stort ekonomiskt incitament på grund av att kanaltariffens effektavgiftsökning för att det ska genomföras 
på de grunder som ingår i detta examensarbete. 

  

Kablar Tranformatorstation
SEK 2,218,188 -

Externt elnät
Investeringskostnader material, EBR

Tariffalternativ Abonnemangsavgift Effektavgift Energiavgift Årskostnad
Kostnad per 

installerad MW 
och år

Summering för 
operativ livslängd

NPV 

[SEK] [SEK/kW] [SEK/kWh] [SEK/år] [SEK/MW] [SEK] [SEK]
Anslutningsalternativ 1 35 000 - 60 000 105% -0,2 till -0,9 216 442 23 026 5 231 276 2 964 082
Anslutningsalternativ 3 35 000 - 60 000 209% -0,2 till -0,9 392 126 41 716 9 530 788 5 394 383

Kanaltariff
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12  Lyckås  
Lyckås vindpark ligger 10 km nordost om Huskvarna och består utav 14 vindkraftverk á 3.3 MW, totalt 
installerad effekt 46.2 MW. Årligen kommer ca 130 GWh att produceras och parken beräknas vara 
färdigbyggd och i drift sommaren 2017. Närmaste stamnätspunkt är Tenhult men närmaste angränsande 
nät är regionnätet som i sin tur ansluter till ett angränsande nät vars avgift för inmatning av energi 
kommer att påverka energidelen på kanaltariffen.  

Tabell 22 redogör för indata som används i modellen för att beräkna hur mycket energi som kan 
produceras utav vindkraftsparken beroende av turbintyp och vindförhållanden. Denna information anses 
vara under sekretess och därmed ges inga exakta värden.  

Tabell 22. Indata till modell för turbin och vindparametarar för Weibull distribution för Lyckås vindkraftspark. 

 

12.1 Internt elnät och anslutning 
Lyckås vindkraftspark är beläget inom elområde 3 och omfattas av nätägarens geografiska område där 
punkttariff går att erhålla ifall det interna elnätet har en spänningsnivå på 24 kV.  

För Lyckås vindkraftspark diskuteras det i huvudsak tre olika anslutningsalternativ och dessa kommer att 
undersökas och utvärderas gällande anslutningstyp, tariffalternativ och interna DoU kostnader. Intressant 
att jämföra är skillnaden mellan kanaltariff och punkttariff och ifall det finns en vinning i att kunna erhålla 
punkttariff eller kommer denna att förgås på grund av ökade förlusterna resulterade av en lägre 
spänningsnivå.  

För spänningsnivå 24 kV i det interna elnätet undersöks det hur antalet anslutningspunkter kommer att 
påverka den årliga tariffkostnaden och en jämförelse görs mellan punkttariff och kanaltariff. Den enda 
skillnaden mellan 24.1 och 24.2 är att antalet anslutningspunkter i parken skiljer sig åt, för varje 
anslutningspunkt betalar kraftbolaget en fast avgift om 50 000 SEK per år vilket medför att de årliga 
kostnaderna för tariffen kommer att öka.  

Dock för att kunna ansluta med punkttariff för Lyckås för 24 kV intern elnät finns enbart ett alternativ 
tillgängligt i föreskrifterna från nätägaren gällande anslutningsalternativ och det är anslutning på nedsidan 
av transformatorn med transformering 50-30/20-6 kV. Det innebär att nätbolaget i sin tur då behöver äga 
uppsamlingsnätet mellan parken och Kaxholmen för att kunna erhålla punkttariff.  Det behöver göras en 
avvägning över vad det innebär att äga ledningar mellan parken och Kaxholmen i relation till vinningen i 
att kunna ansluta och erhålla punkttariff, detta förutsätter också att nätbolaget godkänner punkttariff för 
denna typ av anslutning. Transformatorstationen i Kaxholmen anses vara en del av regionnätet och det 
kommer inte vara aktuellt för kraftbolaget att äga denna.   

För spänningsnivå 36 kV undersökts vilka anslutningsalternativ som finns samt vad årskostnaden kommer 
att bli för olika kanaltariffer.  

För anslutning av Lyckås vindkraftspark behöver nätägaren göra åtgärder i regionnätet för att kunna 
ansluta vindkraftsparken. Kostnaden för detta debiteras kraftbolaget som en initial engångskostnad. 
Anmärkningsvärt är att det framkommit att aktuellt nätbolaget vid beräkning av sin kanaltariff ej gör 
skillnad på befintliga anläggningar och anläggningar som byggs och betalas till 100 % av kraftbolaget och 
ingen avgiftsreduktion görs vid beräkning av effektavgiften i kanaltariffen. Kort sammanfattat kommer 
kraftbolaget alltså att betala för de komponenter som de använder för överföring av den producerade 
energin två gånger under parkens hela livstid via effektavgiften i tariffen.  

Turbiner Antal k A Densitet
 3.3 MW 14 ca 2.1 ca 7 ca 1.25

Lyckås turbin och vinddata
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12.1.1 24 kV 

- 24.1: 24 kV spänningsnivå internt elnät med en anslutningspunkt till angränsande regionnät med 4 
stycken exportkablar med dimension 3x240 och spänningsnivån 24 kV till en ombyggd befintlig 
transformatorstation i Kaxholmen. I Kaxholmen genomförs en transformering och 
spänningsnivån höjs till 40 kV med två transformatorer. Efter Kaxholmen fortsätter distribution 
med en kabelförbindelse mellan Kaxholmen och Huskvarna med en ny kabelförbindelse som 
kommer att byggas mellan Kaxholmen och Huskvarna på 8.7 km. 
 
Ägandeförhållanden: Kraftbolaget äger turbiner och det interna elnätet. Nätägaren äger 
anslutningskablar, transformatorstation och kabelförbindelsen mellan Kaxholmen och 
Huskvarna. 
 
24.2: 24 kV spänningsnivå internt elnät med 2 anslutningspunkter till angränsande 24 kV nät. 
Anslutning görs via två anslutningspunkter till angränsande regionnät och förutom detta görs 
anslutning på samma sätt som redovisats i 24.1 ovan.  
 
Ägandeförhållanden: Kraftbolaget äger turbiner och det interna elnätet. Nätägaren äger 
anslutningskablar, transformatorstation och kabelförbindelsen mellan Kaxholmen och 
Huskvarna. 

12.1.2 36 kV 

Ifall det interna elnätet istället har en spänningsnivå på 36 kV kan inte punkttariff erhållas utan en 
kanaltariff kommer att ges till kraftbolaget. Det kommer att undersökas huruvida de minskade förlusterna 
med ökad spänningsnivå kan motsvarar den ekonomiska påverkan med att ej kunna erhålla punkttariff. 
Detta kan vara mer fördelaktigt för en producent för region syd där energiavgiften är negativ, mot att 
istället erhålla en kanaltariff. Anslutningsalternativ som kommer att undersökas i modellen är följande:  

- 36.1: 36 kV spänningsnivå internt elnät. En anslutningspunkt på högspänningssidan efter två 
parktransformatorer 40/30 kV till angränsande nät. Nätägaren ansluter en exportkabel 1x3x630 
mellan parken och Kaxholmens transformatorstation. Efter Kaxholmens transformatorstation 
fortsätter överföring med en ny 40 kV kabelförbindelse mellan Kaxholmen och Huskvarna på 8.7 
km. 
 
Ägandeförhållanden: Kraftbolaget äger turbiner, interna elnätet och parktransformatorstation. 
Nätägaren äger exportkabel, transformatorstation och kabelförbindelsen mellan Kaxholmen och 
Huskvarna. 

Tabell 23 redogör för de indata som kommer att användas i modellen för spänningsnivå och för 
parktransformatorerna tillsamman med de indata som Tabell 22 redogör för gällande turbintyp, vinddata 
och turbintransformator.   

Tabell 23. Indata till modell för parktransformator för Lyckås vindkraftspark med spänningsnivå 36 kV i det 
interna elnätet. 

 

12.2 Underlag för kanaltariffberäkningar 
Beräkningen av kanaltariffen för Lyckås vindkraftspark bygger på de komponenter som ägs utav nätägaren 
som kraftbolaget antas använda för överföring av den producerade energin till dess att balanspunkten är 

Spänning internt elnät [kV]
Spänning 

angränsande nät 
[kV]

Antal Effekt [MVA]
Låglast förluster 

[kW]
Höglastförluster 

[kW]

36 45 2 20 7.5 54

Lyckås parkindata Parktransformator 
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nådd. Balanspunkten antas vara mellan parkanslutningarna och Husqvarna och de komponenter som finns 
i Tabell 24 ligger till grund för beräkning av effektavgiften i kanaltariffen för de olika diskuterade 
anslutningsalternativen. Kraftbolaget har erhållit en kanaltariff som är gällande för Kaxholmen, 
tillkommande till denna tariff kommer den ledning/ledningar som verkar som anslutning mellan parken 
och Kaxholmen. Ett ytterligare påslag kommer att göras på tariffen för den planerade utbyggnaden av 
transformatorstationen i Kaxholmen med ytterligare två transformatorer för anslutningsalternativ med 
spänningsnivå 24 kV på det interna elnätet.  

Tabell 24. Elektrisk infrastruktur som den producerade energin antas utnyttja innan balanspunkten är nådd för 
anslutningsalternativ 24.1, 24.2 och 36.1. 

 
Den uträknade kanaltariffen kommer sedan att jämföras mot den givna tariffen i Tabell 25. Den givna 
kanaltariffen är under sekretess och därmed ges maskerade värden i tabellen. En WACC på 6.5 % och en 
avskrivningstid på 40 år används för kanaltariffberäkningar vid användandet av annuitetsmetoden. 

Tabell 25. Given kanaltariff för Kaxholmen år 2015. 

 

12.3 Resultat - Lyckås 
Modellen beräknar en årsproduktion och antalet drifttimmar för vindkraftsturbinerna utefter de 
vindförhållanden som är givna i Tabell 22 och med antagen tillgänglighet på 98 %. För vindkraftsparken 
Lyckås diskuteras de olika anslutningsalternativ och som i denna rapport benämns 24.1, 24.2 och 36.1. 

12.4 24 kV 
De kostnader som ligger till grund för beräkning av kanaltariffen för Lyckås med internt elnät 24 kV har 
hämtats från EBR för ledningar och för transformatorstationen har information mottagits utav nätägaren. 
De kostnader som visas i Tabell 26 för det externa elnätet ligger till grund för beräkning av kanaltariff. De 

Ledningar Spänning Antal Ledningstyp Längd Ägare
Procentuellt användande 

produktionsbolag
kV st m

24.1 Ledning: Lyckås vindkraftspark - 
Kaxholmen

24 4  3x240 15,8 Nätägaren 100%

24.2 Ledning: Lyckås vindkraftspark - 
Kaxholmen

24 4  3x240 15,8 Nätägaren 100%

Ledning: Kaxholmen - Huskvarna 40 1 3x1x630 8,7 Nätägaren 100%

Transformatorstation
Lågspännings

sida
Högspännings

sida
Effekt Abbonerad effekt Ägare

Procentuellt användande 
produktionsbolag

kV KV MVA MW

24.1 & 24.2 Transformatorstation Kaxholmen 24 40 2x20 46,2 Nätägaren 100%

Ledningar Spänning Antal Ledningstyp Längd Ägare
Procentuellt användande 

produktionsbolag
Ledning: Lyckås vindkraftspark - Kaxholmen 36 1 3X1x630 4 Nätägaren 100%
Ledning: Kaxholmen - Huskvarna 40 1 3x1x630 8,7 Nätägaren 100%

Underlag kanaltariffberäkningar 24.1 och 24.2

Underlag kanaltariffberäkningar 36,1

Fast avgift 35 000 - 60 000 kr/år
Abonnemangsavgift 30-50 kr/kW och år

Elöverföringsavgift -1 till -2 öre/kWh

Fast avgift
Ingen, ingår i 

inmatningsabonnemanget

Abonnemangsavgift
Ingen, ingår i 

inmatningsabonnemanget
Elöverföringsavgift 0.1 - 0.3 öre/kWh

Lyckås - Kanaltariff
Inmatningsabonnemang

Uttagsabonnemang
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beräknade kostnaderna har maskerats och de värden som använts i modellen är inte samma som redovisas 
i tabellen nedan. 

Tabell 26. Investeringskostnader för Lyckås vindkraftspark internt elnät 24 kV. 

 

12.4.1 Drift och underhåll 

I detta fall planerar kraftbolaget att enbart äga det interna elnätet, dock som underlag till detta beslut är det 
intressant att göra en jämförelse för skillnaden i DoU kostnader för kraftbolaget och nätbolaget för de 
olika komponenterna som den producerade energin utnyttjar som kan vara aktuellt för kraftbolaget att 
äga. För kanaltariffberäkningarna inkluderas enbart förlusterna som driftkostnad, se Tabell 27, för det 
interna elnätet och uppsamlingsledningar mellan parken och Kaxholmen för att kunna göra en jämförelse 
mellan de procentuella påslag för DoU som nätbolagen gör vid beräkning av kanaltariff.  

Tabell 27. Driftkostnader för förluster beräknade utav modellen samt underhållskostnader per komponent för 
Lyckås vindkraftspark 24.1 med internt elnät spänningsnivå 24 kV.  

 

12.4.2 Jämförelse DoU kostnader kraftbolag och nätbolag 

Figur 23 visar de potentiella drift och underhållskostnader som kraftbolaget och nätägaren skulle ha i det 
fallet att de skulle vara ägare till respektive komponent under det första driftåret. Figuren visar två 
alternativ för kraftbolaget; enbart underhållskostnader samt underhållskostnader med förluster inkluderat 
som driftkostnad. Det kan ses att förlusterna är mycket stora i exportkablarna mellan parken och 
Kaxholmen dock kan det ändå finnas ekonomiskt incitament att äga dessa ifall punkttariff skulle kunna 
erhållas. Överföringsförlusterna gör dock att mindre energi skulle finnas tillgängligt till försäljning vid 
kraftbolagets anslutningspunkt.  

En möjlig anledning till att det skiljer sig så pass mycket i driftkostnader för ledningar är att nätbolaget 
enbart gör ett procentuellt påslag för DoU kostnader där driftkostnader är inkluderade utan att på 
detaljnivå beräkna förluster som den inmatade energin ger upphov till på en så detaljerad nivå som 
modellen gör.  Detta är en intressant faktor för följande tariffberäkningar där förlusterna kommer att spela 
en avgörande roll för kraftbolagets DoU kostnader.  

Kablar inkl. jordlina, 
ändavslut, skarvar

Kabelskåp
Uppsamlingsledningar 

Park - Kaxholmen
Regionnätsledning 

Kaxholmen - Huskvarna
Transformatorstation 

Kaxholmen
SEK 2 000 000 SEK 300 000 SEK 4 000 000 SEK 8 000 000 SEK 20 000 000

Investeringskostnader
Internt elnät Externt elnät

Internt nät
Transformatorstation 

Kaxholmen
Uppsamlingsledningar 

Park - Kaxholmen
[SEK/år] [SEK/år] [SEK/år]

SEK 153 920 - SEK 519 573

Internt nät
Transformatorstation 

Kaxholmen
Uppsamlingsledningar 

Park - Kaxholmen
[SEK/år] [SEK/år] [SEK/år]

SEK 10 633 - SEK 36 579

Förluster beräknade av modell

Produktionsbolag

Driftkostnader

Underhållskostnader
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Figur 23. DoU kostnader för olika komponenter uppdelat mellan kraftbolag och nätbolag. 

12.4.3 Tariffer 

För anslutningsalternativ 24.1 och 24.2 finns det enbart några få tariffval att välja mellan beroende på 
anslutningsalternativ och tariffval. För kanaltariff gäller Anslutningsalternativ 2 Kanaltariff där kraftbolaget 
äger det interna elnätet fram till anslutningspunkten till angränsande nät och Anslutningsalternativ 3 
Kanaltariff där kraftbolaget enbart äger turbinerna i vindkraftsparken.  

Punkttariff är möjligt att få på grund av det interna elnätet innehar en spänningsnivå på 24 kV och därmed 
fungerar också Anslutningsalternativ 2 Punkttariff. Dock så är inte alla punkttariffalternativ tillgängliga utan 
kraven är att anslutning görs på stationens nedsida samt att transformering sker mellan 40/20 kV. Den 
punkttariff som finns tillgänglig då innehar en effektavgift på 60 SEK/kW och år samt en energiavgift på -
0,032 SEK/kWh, den fasta avgiften är 50 000 SEK per anslutningspunkt.  

12.4.3.1 24.1 tarifflaternativ - 1 anslutningspunkt 

Tabell 28 nedan redogör för de möjliga tariffalternativ som är möjliga för anslutning vid denna 
spänningsnivå. De givna och beräknade tarifferna är maskerade i tabellen. Anslutningsalternativ 2 Kanaltariff 
är det alternativ som låg till grund för anslutning och beräkning av kanaltariff för Lyckås vindkraftspark 
primärt och det är denna som jämförs med den givna kanaltariffen. Skillnaden i effektavgiften är det som 
tillkommer i kanelen mellan parken och Kaxholmen. Detta består av: kabelförbindelsen Huskvarna – 
Kaxholmen, den nya transformatorstationen samt anslutningsledningar som går från parken till 
Kaxholmen. Detta resulterar i ett påslag på effektavgiften med 10 % beräknat med annuitetsmetoden med 
en WACC på 6.5 % samt avskrivningstid på 40 år. Detta anses som ett skäligt påslag och kommer att 
beaktas som en korrekt beräkning utav modellen och en rimlig möjlig kanaltariff som skulle kunna 
erbjudas för anslutning. 

Tabell 28. Tariffalternativ för Lyckås vindkraftpark för spänningsnivå 24 kV i det interna elnätet med en 
anslutningspunkt. 

 
 

Tariffalternativ Abonnemangsavgift Effektavgift Energiavgift Årskostnad Kostnad per installerad MW Summering för operativ NNV
[SEK] [SEK/kW & år] [SEK/kWh] [SEK/år] [SEK/MW] [SEK] [SEK]

Anslutningsalternativ 2 35 000 - 60 000 110% -0,01 till -0,02 -261 378 -5 658 5 802 779 2 033 286
Anslutningsalternativ 3 35 000 - 60 000 120% -0,01 till -0,02 -59 650 -1 291 10 777 718 4 841 485

Tariffalternativ Abonnemangsavgift Effektavgift Energiavgift Årskostnad Kostnad per installerad MW Summering för operativ NNV
[SEK] [SEK/kW & år] [SEK/kWh] [SEK/år] [SEK/MW] [SEK] [SEK]

Anslutningsalternativ 2 35 000 - 60 000 60 -0,032 -3 191 517 -69 080 -50 354 543 -31 299 501

Kanaltariff

Punkttariff
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Anslutningsalternativ 3 Kanaltariff där kraftbolaget enbart äger det interna elnätet innebär en ökning av 
effektavgiften med 20 % vilket resulterar i en ökning av årlig tariffkostnad som i jämförelse är högre än 
vad kraftbolaget internt skulle betala årligen för DoU för det interna elnätet inkluderat förluster, se Figur 
23.  För de olika kanaltarifferna tros effektavgiften vara hög på grund av att avståndet mellan 
anslutningspunkt och balanspunkt är relativt långt samt att det sker en transformering på vägen.  

Figur 24 nedan sammanställer tariffalternativen i Tabell 28 och jämför de årliga tariffkostnaderna med 
årliga DoU kostnader samt visar kraftbolagets årliga kostnad. Det ses tydligt att det är mycket fördelaktigt 
att ansluta med punkttariff då den höga negativa energiavgiften generar att kreditering inträffar för 
inmatad energi även om effektavgiften är hög. I detta fall så innehar det interna elnätet så pass låga DoU 
kostnader att det inte anses finnas något ekonomiskt incitament att överlåta driften till nätbolaget då det 
innebär en ökning av effektavgiften i tariffen vilket bidrar till att nätbolagets förlustersättning minskar för 
den energi som produceras.  

Figur 24. Årliga kostnader för de olika tariffvalen, DoU samt summering av kraftbolagets slutgiltiga årliga 
kostnad. 

För parkens hela operativa livslängd kommer valet av tariffalternativ vara avgörande för hur mycket 
kraftbolaget kommer debiteras eller krediteras för den energi som de producerat. I Figur 25 nedan har en 
sammanställning gjorts där det antagits att effektavgiften och energiavgiften för både kanal och punkttariff 
kommer att öka med 1 % årligen under parkens hela livslängd. NNV har beräknats med en intern WACC.  

 

Figur 25. Summering över operativ livslängd och NNV för de olika tariffvalen för Lyckås vindkraftspark med 
spänningsnivå 24 KV i det interna elnätet. 

Som kan ses i Tabell 28, samt Figur 24 och Figur 25 finns det stora ekonomiska fördelar med att ansluta 
med punkttariff, främst för att den inte är avståndsberoende och effektavgiften är samma oavsett avstånd 
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Tariffalternativ Abonnemangsavgift Effektavgift Energiavgift Årskostnad Kostnad per installerad MW
Summering för operativ 

livslängd
NNV

[SEK] [SEK/kW & år] [SEK/kWh] [SEK/år] [SEK/MW] [SEK] [SEK]
Anslutningsalternativ 2 50 000 - 150000 110% -0,01 till -0,02 -211 378 -4 575 6 902 779 2 668 085
Anslutningsalternativ 3 50 000 - 150000 120% -0,01 till -0,02 -9 650 -209 11 877 718 5 476 283

Tariffalternativ Abonnemangsavgift Effektavgift Energiavgift Årskostnad Kostnad per installerad MW
Summering för operativ 

livslängd
NNV

[SEK] [SEK/kW & år] [SEK/kWh] [SEK/år] [SEK/MW] [SEK] [SEK]
Anslutningsalternativ 2 50 000 - 150000 60 -0,032 -3 141 517 -67 998 -49 254 543 -30 664 702

Kanaltariff

Punkttariff

till balanspunkten. Då förluster i ledningar ej tas i beaktning utöver det procentuella påslag som görs vid 
beräkning av effektavgiften samt den ekonomiska vinningen som det innebär att erhålla punkttariff i detta 
fall ger det ett stort incitament till att bygga ett nät med en spänningsnivå på 24 kV som genererar större 
nätförluster. Mätpunkten för den producerade energin som kraftbolaget kommer att generera inkomster 
ifrån sitter alltid i anslutningspunkten mellan kraftbolaget och nätbolaget, och beroende på vart 
anslutningspunkten sitter kommer också förlusterna ha olika påverkan. Figur 26 redogör för vilken 
påverkan de ökade förlusterna har i förhållande till tariffalternativen. För Alternativ 2 Punkttariff kommer 
nätbolagets mätpunkt att sitta på lågspänningssidan av parktransformatorn i Kaxholmen och de minskade 
intäkterna för producerad energi som de ökade förlusterna i ledningen mellan parken och Kaxholmen 
innebär 519 573 SEK/ år, se Tabell 27. Ifall ett antagande görs att tariffen kommer att öka med 1 % per år 
under parkens hela livslängd och att elpriset kommer att följa det som estimerats i Figur 11 fås att 
förlusterna under parkens livslängd genererar 18 696 143 SEK i minskade inkomster jämfört med den 
förlustersättning som punkttariffen ger över vindkraftsparkens livslängd, se Figur 26. Likväl ger detta ett 
ändå överskott på förlustersättningen som kraftbolaget kommer att krediteras för producerad energi som 
matas ut på elnätet över parkens operativa livslängd. 

 
Figur 26. Sammanfattning av nätförlusternas inverkan för de olika tariffalternativen över parkens operativa 

livslängd. 

Anmärkningsvärt är dock att det ger incitament till att bygga ett mer ineffektivt nät med högre nätförluster 
och ett kraftbolag behöver ta ställning i vilken utsträckning som de bör verka för att kunna erhålla den 
mest förmånliga tariffen, denna diskussion bör också föras tillsammans med aktuellt nätbolag.  

12.4.3.2 24.2 - 2 anslutningspunkter 

Tabell 29 nedan visar hur kostnaden för tariffen påverkas av att ha två anslutningspunkter till parken. Det 
som kan ses är att det även fast den fasta årliga kostnaden ökar så är det fortfarande överlägset fördelaktigt 
ur ekonomisk synpunkt att ansluta med punkttariff. Under parkens operativa livslängd skulle det innebära 
en minskning av kreditering för producerad energi med 1 100 000 SEK vilket fortfarande ger ett stort 
ekonomiskt incitament i att ansluta med punkttariff.  

Tabell 29. Tariffalternativ för Lyckås vindkraftpark för spänningsnivå 24 kV i det interna elnätet med två 
anslutningspunkter. 
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12.4.4 Sammanfattning 24 kV 

Ifall kraftbolaget ska kunna erhålla punkttariff behöver en anslutning göras på nedsidan i 
transformatorstationen i Kaxholmen. Detta innebär att anslutningsledningarna mellan parken och 
Kaxholmen behöver ägas utav ett internt elbolag då ett bolag som producerar energi ej får distribuera 
energi utan detta måste skötas utav två separata bolag samt att ansökan om nätkoncession för linje behövs 
för ledningssträckan.  Med tanke på de stora förluster som finns i dessa ledningar mellan parken och 
Kaxholmen som kan jämföras i vinningen med att erhålla punkttariff kan en jämförelse göras med den 
totala kostnaden för förluster mot punkttariff. De låga DoU kostnaderna för ledningarna bidrar inte 
nämnvärt till att ge ett ekonomiskt incitament att avstå från ägandeskap och det finns ett mycket stort 
incitament under parkens hela livslängd att försöka erhålla punkttariff med anslutning i stationen i 
Kaxholmen. Det som är anmärkningsvärt är att det i detta fall lönar sig att bygga sämre och mindre 
effektiv nät för att minska de årliga tariffkostnaderna genom att erhålla punkttariff för parken.  

12.5 36 kV 
För detta alternativ äger kraftbolaget turbiner, internt elnät och parktransformatorstationen 36/40 kV som 
är placerad i vindkraftsparken. Nätbolaget äger exportkabel mellan parken och Kaxholmen samt den nya 
planerade regionnätskabeln mellan Kaxholmen och Huskvarna.  

De kostnader som ligger till grund för beräkning av kanaltariffen har hämtats från EBR för ledningar och 
för transformatorstationen har priser hämtats från EBR samt interna prislistor hos kraftbolaget. 
Kostnaderna i Tabell 30 har blivit maskerade och är inte desamma som ligger till grund för beräkningarna 
i modellen.  Det som kan ses direkt i Tabell 30 är att investeringskostnaden för transformatorstationen i 
det fallet att kraftbolaget skulle bygga den är mindre än i jämförelse med den transformatorstation som 
potentiellt kan byggas i Kaxholmen, se Tabell 26. De kostnader som visas i tabellen för det externa elnätet 
ligger till grund för beräkning av olika kanaltariffalternativ för anslutningen. 

Tabell 30. Investeringskostnader för Lyckås vindkraftspark internt elnät 36 kV. 

 

12.5.1 Drift och underhåll 

De kostnader som beräknats i modellen för DoU finns redovisade i Tabell 31. Som tidigare kommer en 
jämförelse att göras mellan de beräknade kostnaderna för kraftbolaget och det procentuella påslag som 
nätbolagen gör på investeringskostnaden på de komponenter som ingår i kanalen för underlag till 
kanaltariffberäkningarna.  

I Tabell 27 och Tabell 31 kan det göras en jämförelse hur mycket överföringsförlusterna minskar i 
anslutningen mellan Kaxholmen och parken för de olika anslutningsalternativen och spänningsnivåerna. 
Förlusterna minskar med 283 714 SEK/år i och med att spänningsnivån höjs från 24 kV till 36 kV samt 
att istället för 4x3x240 ledningar enbart ha 1x3x630 ledning. Dock är det så att nätbolaget mäter den 
inmatade energin i anslutningspunkten till kraftbolaget och de förluster som uppstår efter det tas inte 
hänsyn till i tariffen men ur ett förlustperspektiv är detta mer effektivt. I detta fall utöver det interna 
elnätet och transformatorstationen skulle kraftbolaget även kunna äga den exportkabel som planeras 
mellan parken och Kaxholmen dock kan krav på nätkoncession tillkomma för denna ledningsträcka.    

Kablar inkl. jordlina, 
ändavslut, skarvar

Kabelskåp Parktransformatorstation Exportkabel Park - Kaxholmen
Regionnätskabel 

Kaxholmen - Huskvarna
SEK 3 500 000 SEK 300 000 SEK 15 000 000 SEK 4 500 000 SEK 8 000 000

Internt elnät Externt elnät
Investeringskostnader
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Tabell 31. Driftkostnader för förluster beräknade utav modellen samt underhållskostnader per komponent för 
Lyckås vindkraftspark 36.1 med internt elnät spänningsnivå 36 kV och en anslutningspunkt till angränsande nät. 

 

12.5.2 Jämförelse DoU kostnader kraftbolag och nätbolag 

Utefter de resultat som Figur 27 visar att i jämförelse med det procentuella påslag som görs utav 
nätbolaget kan en bedömning göras att det för kraftbolaget finns ekonomiska incitament att äga 
transformatorstationen och det interna elnätet. På grund av förlusterna i exportkabeln är det bättre från 
kraftbolagets synvinkel att inte äga denna utan överlåta ägandet till nätbolaget.   

 
Figur 27. Drift och underhållskostnader för olika komponenter uppdelat mellan kraftbolag och nätbolag. 

Figur 28 visar kostnad per år och komponent under en vindkraftsparks operativa livslängd som 
kraftbolaget skulle ha för planerat och förebyggande underhåll för internt elnät, parktransformatorstation 
och export kabel i det fallet att de ägs. Som kan ses innehar transformatorstationen störst kostnader i 
förhållande till det interna elnätet och export kabeln.   

Figur 28. Kostnad för planerat och förebyggande underhåll per år under vindkraftsparken hela livstiden för det interna 
elnätet, parktransformatorstation och export kabel. 

Internt nät Parktransformatorstation Exportkabel Park - Kaxholmen

[SEK/år] [SEK/år] [SEK/år]
SEK 139 731 SEK 148 075 SEK 199 706

Internt nät Parktransformatorstation Exportkabel Park - Kaxholmen

[SEK/år] [SEK/år] [SEK/år]
SEK 10 633 SEK 48 862 SEK 10 020

Driftkostnader

Förluster beräknade av modell

Underhållskostnader
Produktionsbolag
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Summerat över den operativa livslängden har komponenterna en kostnad för underhåll samt för förluster 
som visas i Tabell 32, kostnaderna i tabellen används för jämförelse mellan tariff och DoU kostnader över 
den operativa livslängden för vindkraftsparken.  

Tabell 32. Summering av underhåll och förluster över den operativa livslängden för en vindkraftspark för det 
interna elnätet, parktransformatorstationen och export kabel. 

 

12.5.3 Tariffer 

Kanaltariff har i modellen beräknats för Anslutningsalternativ Kanaltariff 1, 2 och 3 och resultaten finns 
redovisat i Tabell 33 nedan. Vissa värden är maskerade på grund av sekretess.  

Tabell 33. Tariffalternativ för Lyckås vindkraftpark för spänningsnivå 36 kV i det interna elnätet med en 
anslutningspunkt. 

 
I Figur 29 har en jämförelse gjort mellan kanaltariffalternativen samt vad de olika anslutningspunkterna 
innebär i minskade kostnader för DoU per år. Det har antagits att effektavgiften och energiavgiften ökar 
med 1 % per år under parkens hela livstid samt har NNV värdet beräknats med en intern WACC.  
Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff erhåller lägst kostnader initialt årligen livstid även fast de interna DoU 
kostnaderna är störst.  

 

Figur 29. Jämförelse för årlig kostnad för de olika kanaltariffalternativen, DoU kostnader summerat i en årlig 
slutgiltig kostnad. 

Förutsatt att elpriset utvecklas i enlighet med det som prognostiserats i Figur 11 kommer de olika 
tariffalternativen inneha olika ekonomisk påverkan över parkens operativa livstid gällande 
debitering/kreditering av nätbolaget samt driftförlust- och underhållskostnader, se Figur 30. För 
Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff där kraftbolaget äger det interna elnätet och parktransformator kan ses att 
kostnaden för underhåll och driftförluster ökar men dock inte sammantaget så mycket att krediteringen 
för tariffen inte ska anses lönsam. För Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff efter att kostnader för underhåll och 
förluster dragit bort kommer kraftbolaget ändå att krediteras  

Internt elnät Parktransformatorstation Export kabel
[SEK] [SEK] [SEK]

Underhåll 242 733 1 453 826 279 884
Driftförluster 3 878 939 4 110 572 5 543 847

Kostand DoU över operativ livslängd

Tariffalternativ Abonnemangsavgift Effektavgift Energiavgift Årskostnad Kostnad per installerad MW NNV
[SEK] [SEK/kW] [SEK/kWh] [SEK/år] [SEK/MW] [SEK]

Anslutningsalternativ 1 35 000 - 60 000 100% -0,01 till -0,02 -1 593 446 -34 490 -16 414 169
Anslutningsalternativ 2 35 000 - 60 000 178% -0,01 till -0,02 -809 922 -17 531 -5 558 828
Anslutningsalternativ 3 35 000 - 60 000 226% -0,01 till -0,02 -338 786 -7 333 3 934 072

Kanaltariff
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avsevärt över parkens livstid. Ifall samma jämförelse görs för Anslutningsalternativ 2 Kanaltariff där 
kraftbolaget enbart äger det interna elnätet blir minskar kraftbolagets kreditering över den operativa 
livslängden. För Anslutningsalternativ 3 Kanaltariff har effektavgiften i tariffen stigit så pass att kraftbolaget 
kommer att debiteras istället över den operativa livslängden.  

 
Figur 30. Kostnaden för de olika kanaltariffalternativen för Lyckås vindkraftspark med spänningsnivå 36 kV i 

det interna elnätet summerat över hela livslängden jämfört med kostnader för underhåll och förluster. 

Utifrån de parametrar som tagits i beaktning inom detta examensarbete ur ekonomiskt synpunkt anses det 
vara mest fördelaktigt av nätbolaget att äga det interna elnätet och parktransformatorstationen men ej 
export kabeln då minskningen i kostnaden för DoU inte är kompatibel med kostnadsökningen för 
kanaltariffen samt de ökade förlusterna. Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff är utifrån de ingående 
parametrarna i modellen samt ur ett ekonomiskt perspektiv det mest fördelaktiga för anslutning efter 
parktransformatorn med spänningsnivå på 36 kV i det interna elnätet.  

12.5.4 Sammanfattning 36 kV 

Ifall inga andra parametrar tas i beaktning vid beräkning av DoU samt att det antas att modellen beräknar 
korrekta kanaltariffer för de olika anslutningsalternativen blir det i fallet 36.1 tydligt hur stor ekonomisk 
påverkan som de olika anslutningspunkterna har för den totala tariffkostnaden över vindkraftsparkens 
operativa livslängd. Parktransformatorstationen innebär mer interna resurser för DoU, dock så kan det 
anses att närvaro redan finns i vindkraftsparken på grund av att underhåll utförs på turbinerna vilket 
innebär att det inte krävs ett markant tillägg av interna resurser. Minskningen i kostnader för DoU vid 
överlåtande av ägandeskap av parktransformatorstationer samt det interna elnätet vägs inte upp av den 
ökade effektavgiften och den totala tariffkostnaden. Det som kan ses i Tabell 33, Figur 29 och Figur 30 är 
hur viktigt det är att försöka hålla effektavgiften i kanaltariffen låg i områden där kraftbolag krediteras för 
inmatning av energi för att generera mer kreditering för inmatning av den producerade energin. Ifall 
effektavgiften blir tillräckligt hög så blir resultatet att nätbolaget krediteras i mindre utsträckning på årlig 
basis som kan ses i Figur 29 och ifall en summering görs över den operativa livslängden med estimerade 
prognoser för prisutvecklingen för tariffer och el leder detta till att produktionsbolaget kommer att 
debiteras, se Figur 30. 

Viktigt att komma ihåg är att nätbolaget debiterar kraftbolaget för de åtgärder som behövs göras i nätet för 
anslutning av vindkraftsparken. I det fallet att kraftbolaget ej äger komponenter, såsom 
transformatorstationer och ledningar, men initialt debiteras för dessa utav nätbolaget kommer kraftbolaget 
debiteras två gånger via effektavgiften i kanaltariffen under parkens operativa livslängd. Primärt som en 
initial kostnad och sedan via effektavgiften på tariffen under parkens operativa livslängd. Detta är dock 
beroende av vilket nätbolag som ansluts till och i det fallet att avgiftsreduktion ges skulle det möjligtvis 
kunna ge ett större incitament till att inte äga transformatorstationer och det interna elnätet för ett 
kraftbolag.  
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13  Ögonfägnaden 
Ögonfägnadens vindkraftspark är en park som är del av ett större nätverk av parker. Parken kommer att 
byggas i två etapper, tillstånd är givet för installation av 40 vindkraftverk med total effekt 120 MW, i den 
första etappen byggs 33 vindkraftverk á 3.2 MW, total installerad effekt 106 MW, se Tabell 34. Värdena i 
tabellen har blivit modifierade. Den första etappen påbörjade att byggas hösten 2012 och är drifttagen 
2014. Den andra etappen med ytterligare 7 vindkraftverk är under förprojektering. Andra parker inom 
samma område är Björkhöjden, Björkvattnet och Bodhögarna. Alla dessa är dock fortfarande under 
förprojektering eller byggnation. Ögonfägnaden ligger i Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner 
och är belägen cirka 3.5 mil söder om Strömsund och 2.5 mil väster om Ramsele. I drift beräknas parken 
producera cirka 310 GWh per år, närmaste stamnätspunkt är Storfinnforsen.  

Tabell 34. Indata till modell för turbin och vindparametarar för Weibull distribution för Ögonfägnaden 
vindkraftspark. 

 
Kostnader för kanaltariffberäkningarna har hämtats från EBR för ledningar och för 
transformatorstationen har priser hämtats från EBR samt interna prislistor hos kraftbolaget, se Tabell 35. 
Värdena i tabellen har modifierats och är inte desamma som använts i modellen.  I och med att det är 
många parker belägna inom samma område kommer de olika kraftbolagen att dela på kapaciteten i 
ledningar och transformatorstationer. Transformatorstationen i Storfinnforsen abonneras av 
regionnätsbolaget till 80 % vilket ger en total materialkostnad från EBR på ca 35 416 356 SEK, utav dessa 
80 % abonnerar kraftbolaget 67,5 % vilket ger en total materialkostnad från EBR på ca 23 908 065 SEK. 
Det är den sistnämnda kostnaden för stamnätsstationen som ingår i kanalen tillsammans med 
exportkabeln mellan Ögonfägnadens vindkraftspark och Storfinnforsens transformatorstation. En WACC 
på 6.5 % och en avskrivningstid på 40 år används för kanaltariffberäkningar vid användandet av 
annuitetsmetoden. 

Tabell 35. Investeringskostnader för Ögonfägnadens vindkraftspark internt elnät 36 kV. 

 

13.1 Internt elnät och anslutning 
Det interna elnätet och parktransformator ägs av kraftbolaget. Parktransformatorn höjer spänningen 
mellan det interna elnätet och regionnätet från 36 kV till 130 kV, se Tabell 36. Därefter distribueras 
energin vidare på luftledning som tillhör regionnätet fram till ett fack i Storfinnsforsens stamnätsstation. 
Där transformeras sedan spänningen från 130 kV till 400 kV för att distribueras vidare på stamnätet.  

Tabell 36. Indata till modell för parktransformator för Ögonfägnaden vindkraftspark. 

 

Turbiner Antal k A Densitet

 3.0 MW 33 ca 2.1 ca 7 ca 1.25

Ögonfägnaden turbin och vinddata

Kablar inkl. jordlina, 
ändavslut, skarvar

Kabelskåp Parktransformatorstation
Exportkabel 

Ögonfägnaden - 
Storfinnforsen

Transformatorstation 
Storfinnsforsen

SEK 9 500 000 SEK 700 000 SEK 15 000 000 SEK 20 000 000 SEK 55 000 000

Externt elnätInternt elnät
Investeringskostnader

Spänning internt 
elnät [kV]

Spänning 
angränsande nät 

[kV]
Antal

Effekt 
[MVA]

Låglast 
förluster 

[kW]

Höglastförluster 
[kW]

36 130 2 100 37.5 270

Ögonfägnaden parkindata Parktransformator 
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13.2 Underlag för kanaltariffberäkningar 
Tabell 37 redogör för de komponenter som energin kommer att använda på regionnätet samt vid 
anslutning till stamnätet. Balanspunkten går mellan anslutningspunkten på högspänningssidan av 
parktransformatorn fram till högspänningssidan på stamnätstransformatorn. På grund av att det är flera 
parker i området som är anslutna till samma stamnätsstation delar olika aktörer på olika komponenter i 
den gemensamma anläggningen. Detta tas också i beaktning vid uträkning av tariffen. De kostnader som 
ligger till grund förberäkning av kanaltariffen för Ögonfägnaden med internt elnät 36 kV och anslutning 
till regionnätet på högspänningssidan av parktransformatorn kan ses i Tabell 37.  

Tabell 37. Elektrisk infrastruktur som den producerade energin antas utnyttja innan balanspunkten är nådd. 

 
Tabell 38 nedan redogör för den kanaltariff som är beräknad och given av elnätsbolaget till kraftbolaget 
för Ögonfägnadens vindkraftspark och som modellen kommer att jämföras med. Värdena i tabellen har 
modifierats då kanaltariffen är belagd under sekretess internt.  

Tabell 38. Given kanaltariff för Ögonfägnadens vindkraftspark år 2015. 

 

13.3 Resultat - Ögonfägnaden 
Modellen beräknar en årsproduktion och antalet drifttimmar för vindkraftsturbinerna utefter de 
vindförhållanden som är givna i Tabell 34 och med en tillgänglighet på 98 %. För Ögonfägnaden beräknas 
en kanaltariff i modellen primärt som jämförs med den erhållna kanaltariffen, Tabell 38, vilken är 
kompatibel med Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff. Utöver det är även Anslutningsalternativ Kanaltariff 2 och 3 
samt Anslutningslaternativ Punkttariff 4 möjliga.  

13.3.1 Drift och underhåll 

De beräknade kostnaderna för DoU finns redovisade i Tabell 39 för Ögonfägnadens vindkraftspark. För 
denna park finns det ett intresse i att undersöka ifall det finns en vinning i att ej äga 
parktransformatorstationen alternativt äga både parktransformatorstationen och exportkabeln mellan 
Ögonfägnadens vindkraftspark och Storfinnforsens stamnätstransformatorstation.  

Ledningar Spänning Kapacitet Ledningstyp Längd Ägare
Procentuellt användande 

produktionsbolag
kV MW m

Ledning: Ögonfägnaden vindkraftspark - 
Storfinnforsen

130 578 Luftledning 774 15,6 Nätägaren 100,0%

Transformatorstation
Lågspännings

sida
Högspännings

sida
Effekt Ägare bbonerad effekt Statkraf

Procentuellt användande 
produktionsbolag

kV KV MVA MW

Transformatorstation Storfinnforsen 130 400 1450
Regionnätsägare 

80 %
775 67,6%

Fast avgift 35 000 - 60 000 kr/år
Abonnemangsavgift 30 - 50 kr/kW och år

Elöverföringsavgift 1.1 - 1.5 öre/kWh

Fast avgift
Ingen, ingår i 

inmatningsabonnemanget

Abonnemangsavgift
Ingen, ingår i 

inmatningsabonnemanget
Elöverföringsavgift 0.1 - 0.3 öre/kWh

Ögonfägnaden - Kanaltariff
Inmatningsabonnemang

Uttagsabonnemang
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Tariffalternativ Abonnemangsavgift Effektavgift Energiavgift Årskostnad Kostnad per installerad MW NNV
[SEK] [SEK/kW & år] [SEK/kWh] [SEK/år] [SEK/MW] [SEK]

Anslutningsalternativ 1 35 000 - 60 000 102% 0,011 - 0,021 8 029 321 81 104 115 950 498
Anslutningsalternativ 2 35 000 - 60 000 130% 0,011 - 0,021 9 077 963 91 697 125 516 082
Anslutningsalternativ 3 35 000 - 60 000 168% 0,011 - 0,021 10 443 762 105 493 144 498 728

Tariffalternativ Abonnemangsavgift Effektavgift Energiavgift Årskostnad Kostnad per installerad MW NNV
[SEK] [SEK/kW & år] [SEK/kWh] [SEK/år] [SEK/MW] [SEK]

Anslutningsalternativ 4 - 40,00 0,012160 8 314 947 83 989 115 362 610

Kanaltariff

Punkttariff

Tabell 39. Driftkostnader för förluster beräknade utav modellen samt underhållskostnader per komponent för 
Ögonfägnadens vindkraftspark med internt elnät spänningsnivå 36 kV och en anslutningspunkt till angränsande 

nät. 

 

13.3.2 Jämförelse DoU kostnader kraftbolag och nätbolag 

Figur 31 nedan visar att kraftbolaget innehar större interna DoU kostnader än nätbolagets procentuella 
påslag för samtliga komponenter, detta beror till största delen av förluster som uppstår vid överföring och 
transformering.  

Figur 31. Drift och underhållskostnader för olika komponenter uppdelat mellan kraftbolag och nätbolag. 

13.3.3 Tariffer 

De kanaltariffer som modellen har beräknat för olika anslutningslaternativ finns redovisade i Tabell 40 
nedan. Den givna tariffen för Ögonfägnadens vindkraftspark motsvarar Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff 
och det kan ses att modellen på effektavgiften räknar 2 % över den givna tariffen, vilket anses ligga inom 
ett rimligt intervall.  

Tabell 40. Tariffalternativ för Lyckås vindkraftpark för spänningsnivå 36 kV i det interna elnätet. 

Närmsta överliggande nät är stamnätet och regionnätsägaren behöver inneha ett inmatnings-och 
utmatningsabonnemang med stamnätets ägare SvK. Stamnätstariffen i Storfinnforsen innehar en 
effektavgift på 40 kr/kW per år samt en energiavgift på 0,01216 kr/kWh och år, energiavgiften återfinns i 

Internt nät Parktransformatorstation
Exportkabel 

Ögonfägnaden - 
Storfinnforsen

[SEK/år] [SEK/år] [SEK/år]
SEK 569 225 SEK 266 791 SEK 315 689

Internt nät Parktransformatorstation
Exportkabel 

Ögonfägnaden - 
Storfinnforsen

[SEK/år] [SEK/år] [SEK/år]
SEK 13 200 SEK 42 262 SEK 39 078

Driftkostnader

Underhållskostnader
Produktionsbolag

Förluster
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kanaltariffen för Ögonfägnadens vindkraftspark då det är regionnätsägarens debitering för att överföra 
den producerade energin till stamnätet. Detta kan bero på att det kan finnas en stor uttagskund innan 
stamnätstationen vilket gör att avståndet till balanspunkten förkortas vilket skulle påverka effektavgiften 
på tariffen. För Anslutningsalternativ Kanaltariff 2 och 3 ökar effektavgiften i förhållande till att den 
producerade energin utnyttjar fler komponenter innan balanspunkten nås.  

Figur 32 nedan redogör för de årliga kostnaderna som kraftbolaget skulle erhålla för de tillgängliga 
anslutnings- och tariffalternativen. Det kan ses att kostnaderna för drift och underhåll är högst för 
Anslutningsalternativ 4 Punkttariff och den lägsta årliga kostnaden erhålls med Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff. 
Därefter kommer Anslutningsalternativ 4 Punkttariff vilket innefattar att anslutning görs direkt till 
stamnätet.   

Figur 32. Jämförelse för årlig kostnad för de olika kanaltariffalternativen, DoU kostnader summerat i en årlig 
slutgiltig kostnad för Ögonfägnadens vindkraftspark. 

För att göra en bedömning hur den ökade tariffkostnaden står sig emot de minskade kostnaderna för 
underhåll och driftförluster över vindkraftsparkens operativa livslängd har en sammanställning gjorts för 
de summerade kostnaderna för tariff, underhåll och driftförluster i Figur 33. Figuren visar att den lägsta 
kostnaden erhålls för Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff med 234 MSEK över den operativa livslängden följt 
av Anslutningsalternativ 2 Kanaltariff med 238 MSEK, på tredje plats kommer Anslutningsalternativ 4.1 
Punkttariff med 240 MSEK, sist kommer Anslutningsalternativ 3 Kanaltariff med 255 MSEK. 

Figur 33. Kostnaden för de olika kanaltariffalternativen för Ögonfägnadens vindkraftspark med spänningsnivå 
36 kV i det interna elnätet summerat över hela livslängden jämfört med kostnader för underhåll och förluster. 
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Intressant är att som väntat var Anslutningsalternativ 1 Kanaltariff bäst ur ekonomiskt synpunkt både på 
initial årsbasis men även under den operativa livstiden. Dock så var Anslutningsalternativ 4 Punkttariff näst 
bäst på årsbasis men hamnar på tredje plats över den operativa livslängden där istället Anslutningsalternativ 3 
Kanaltariff är mer förmånligt ur en ekonomisk synvinkel på grund av att överföringsförluster ej inkluderas 
då anslutning görs direkt efter varje enskild turbin.   

13.3.4 Sammanfattning Ögonfägnadens vindkraftspark 

I området har de ledningar som räknas till regionnätet betalats av kraftbolaget men ägande och ansvar för 
DoU har överlåtits till regionnätsbolaget. Då det generellt fastslagits under examensarbetets gång att 
regionnätsägaren i detta område ej ger avgiftsreduktion vid beräkning av kanaltariff kommer kraftbolaget 
få betala för investeringen två gånger om under parkens operativa livslängd. I och med detta anses det 
finnas ett större incitament för kraftproducenten att bygga och äga parktransformatorstationen för att 
hålla effektavgiften på kanaltariffen nere samt att undvika dubbeldebitering för investeringen via tariffen. I 
och med att det inom samma geografiska område finns fler parker som ägs utav kraftbolaget har de 
närvaro i området vilket förenklar ägande av elektriskt infrastruktur vilket gör att det inte kommer 
innebära alltför utökade rutiner samt tidsåtgång för ägandet av parktransformatorstationer och ledningar.  
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Resultat och Diskussion 
Resultaten för fallstudien för de tre olika parkerna skiljer sig åt beroende på geografiskt område, 
anslutande nät och storlek på park. Studien visar att tariffer i förhållande till ägandeförhållanden, 
driftförluster och underhållskostnader har en stor inverkan på vilka kostnader en vindkraftspark kommer 
att ha över den operativa livslängden. För kanaltariff och punkttariff har det framkommit att ingen hänsyn 
tas till förluster tariffen som den inmatade energin orsakar i nätägarens ledningsnät förutom ett 
procentuellt påslag som gör på effektavgiften i tariffen. Detta skapar inte något incitament till minskning 
av överföringsförluster i det interna ledningsnätet i en vindkraftspark ifall en förmånlig tariff kan erhållas. 
Fallet Lyckås med spänningsnivå 24 kV på det interna elnätet visar att det finns en ekonomisk vinst med 
att bygga ett sämre internt ledningsnät, trots ökade ledningsförluster och kostnader för dessa, när det finns 
möjlighet att få en punkttariff. Fördelen med att ha en negativ och hög energiavgift är stora och fallet 
Lyckås 24 kV visar även att fast effektavgiften för den aktuella punkttariffen är högre än för den aktuella 
kanaltariffen så gör storleken på energiavgiften att det fortfarande fördelaktigt att erhålla punkttariff.  

Kanaltariff är alltid individuell för varje anslutning och varierar mycket beroende på kanalen samt 
geografisk placering av parken.  Det är nödvändigt för att kunna beräkna kanaltariffen att ha god 
kännedom och dialog med nätbolaget i ett tidigt skede i vindkraftsprojekt för att kunna skapa en bra 
kunskap och erhålla information om vad som anses ingå i den kanal som den producerade energin 
använder. Detta för att i ett tidigt skede kunna göra en uppskattning vilket tariffalternativ som kan bli mest 
lönsamt för parken. För kanaltariff finns det goda incitament för kraftbolaget att försöka hålla 
effektavgiften så låg som möjligt genom att göra en bedömning av hur mycket elektrisk infrastruktur som 
kan ägas internt samt vad konsekvenserna blir ur andra aspekter. En låg effektavgift innebär i elområde 3 
& 4 att en producent kommer att krediteras i större utsträckning och i elområde 1 & 2 innebär det att den 
fasta årliga kostnaden minskar.  

En slutsats utifrån uppställda parametrar i fallstudien är att det för kraftbolaget, om det är möjligt, är 
bättre att äga det interna elnätet och transformatorstationen. Ifall kraftbolaget redan har närvaro i området 
på grund av underhåll av turbinerna i parken ses det att det inte finns anledning ur ett ekonomiskt 
perspektiv att överlåta ägandet av parktransformatorstationer till nätägaren. På grund av de höga 
energiförlusterna visar studien att det är bättre att inte äga exportkablarna på grund av att mätpunkten 
kommer närmare vindparken samt att undvika att behöva ansöka om nätkoncession för denna. De 

 kostnader som beräknas i modellen för kraftbolagets interna DoU kan komma att förändras ifall stora 
drifthaverier inträffar eller ifall det planerade och förebyggande underhållet kommer att behöva utökas i en 
större mån för de olika komponenterna.  

Slutligen så ska det poängteras att det finns ingen lösning som är mest fördelaktig ur ekonomisk synpunkt 
och som kan anpassas till alla vindkraftsparker gällande anslutning och tariffalternativ. Vid varje ny 
anslutningsprocess behöver därmed varje kraftproducent noggrant utreda vilka förutsättningar som gäller 
och vad de kan innebära för anslutning och tariffval samt vilken ekonomisk inverkan detta kommer att ha 
över den operativa livslängden.  
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Känslighetsanalys 
Prisförändringar gällande effektavgiften och energiavgiften är mycket osäkra och i detta examensarbete 
har ett grovt antagande fått göras och beroende på hur denna utvecklig blir kan resultaten i detta 
examensarbete förändras för de resonemang som förs över vindkraftsparkens hela operativa livslängd. 
Dock så kan modellen användas årligen för att beräkna om kanaltariffen beroende på nya förutsättningar i 
kanalen. Så på en årlig basis anses det fortfarande vara ett användbart verktyg i ett tidigt stadie i 
vindkraftsprojekt för att undersöka hur olika anslutningar och tariffval slår ekonomiskt både årligen och 
preliminärt över parkens hela livslängd.  

Elprisets- och elcertifikatens framtida utveckling och prisförändring i Sverige är också en osäker parameter 
i modellen. Detta är dock en parameter som kan revideras utav användaren beroende på hur drastiska 
förändringar som kan komma att ske. Förändringar gällande prisförändringar kommer att förändra både 
tariffernas utveckling samtidigt som att förlusterna kan komma att värderas högre eller lägre. Allt som 
summeras i kostnader eller inkomster beräknas i modellen i Svenska kronor, i det fallet att valuta önskas 
ändras kommer databasen för elpriser och elcertifikat att ändras utav användaren.  

I dagsläget är modellen enbart anpassad för den svenska vindkraftsmarknaden gällande tariffer 
uppbyggnad och villkor samt hur de verkar på den svenska marknaden. I det fallet att modellen skulle vilja 
användas i ett annat land behöver en anpassning göras utav tariffverktygets databas för att kunna fungera 
utöver den svenska marknaden. Detta kan göras utav användaren dock krävs det kunskap i modellen för 
hur detta ska göras. Modellen är i detta avseende inte direkt anpassningsbar för andra marknader 
internationellt som Statkraft är verksamma inom nuläget men kan revideras för att anpassas dock kommer 
detta behöver göras per land då tariffsystemet förmodligen är olika och förutsättningarna likaså. Det finns 
också internationellt olika regler för anslutning av vindkraft vilket kommer att medföra att de olika 
anslutningsalternativ som modellen beräknar tariffer för kanske inte är aktuella eller ens giltiga i andra 
länder. I och med att det i examensarbete också enbart fokuserats på ett nätbolags metod för beräkning av 
effektavgiften i kanaltariffen begränsar också modellen på grund av att det skiljer sig mellan alla olika 
nätbolag som är verksamma på regionnätsnivå. Det har inom detta examensarbete ej funnits tid eller 
utrymme till att inkludera alla nätbolag och i samma skede kartlägga hur beräkning av kanaltariffer görs för 
varje enskilt nätbolag utan detta är en intressant studie att gå vidare med i framtiden. Sammanfattningsvis 
kan sägas att modellen är väl anpassad efter Sverige och de förhållanden för anslutning som råder här, 
dock med modifiering kan modellverktyget göras om för att anpassas till andra marknader samt att 
inkludera metod för kanaltariffberäkningar för andra nätbolag.  

Den kartläggning som gjort för DoU kostnader är det som gäller generellt utefter de underhållspolicys 
som Statkraft har internt för de olika komponenterna i det interna elnätet. Huruvida underhåll utförs med 
liknande intervall och tidsåtgång i andra länder än Sverige har inte undersökt närmare dock kan estimerat 
pris per timme samt tidsåtgång per underhållsåtgärd enkelt revideras i modellen av användaren.  
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Slutsats 
Med fallstudiens resultat som underlag bedöms det att modellen är ett bra verktyg för att i ett tidigt skede i 
ett vindkraftsprojekt kunna beräkna förväntad tariffkostnad beroende på olika typer av 
anslutningsalternativ. Det bedöms också att modellen beräknar ut kostnaden för DoU som är korrekta 
och som stämmer överens med verkligheten. För beräkningar av kanaltariffer krävs det att användaren har 
god kunskap om den kanal som den inmatade energin antas använda i nätägarens nät för att kunna göra 
en så exakt beräkning som möjligt. Det krävs också kunskaper om vilken energiavgift som nätbolaget har 
till överliggande nät, alternativt närmaste stamnätspunkt.  

Modellen bedöms fungerar som ett bra och överskådligt verktyg för att kunna jämföra ekonomisk 
inverkan för olika anslutningsalternativ, driftförluster, underhåll och möjliga tariffalternativ över en 
vindkraftsparks operativa livslängd. Det är i regel viktigt att i ett tidigt skede i ett vindkraftsprojekt kunna 
bilda en uppfattning om ett projekts validitet, vilket är avgörande ifall projekt ska fortgå, och det anses att 
modellen kan utgöra en bra grund för att kunna verka som underlag till denna typ av beslut.  
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