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Sammanfattning 

Vindkraften har utomordentlig förmåga att bidra med systemtjänsten FFR (Fast 

Frequency Reserve). Det mest kostnadseffektiva sättet att åstadkomma denna 

effektreserv är genom att öka varvtalet vid låga vindar för att därigenom lagra 

önskad FFR-kapacitet i turbinens rotationsenergi. 

Den totala rotationsenergin som finns upplagrad i svenska vindkraftverk under 

drift uppgår till nära 10% av den befintliga upplagrade rörelseenergin i det 

svenska elsystemet. Men vindkraftverken är inte synkront anslutna till elnätet. Det 

innebär att det krävs speciell turbinreglering för att använda denna energi i 

nätstabiliserande syfte. 

Körstrategin för dagens vindkraftverk är att i alla vindsituationer maximera 

energiproduktionen, utifrån de tekniska begränsningar som anläggningen är 

konstruerad för. Detta körsätt medger inget bidrag för systemtjänster till elnätet. 

I detta projekt har en generisk landbaserad vindturbin på 3.4 MW och 130 m 

rotordiameter modellerats i de aeroelastiska koderna FAST och VIDYN. Genom 

att uppgradera turbinregleringen har aggregatet förändrats för att köra med högre 

varvtal vid låga vindar. Tusentals simuleringar har exekverats för att analysera 

möjligheter och konsekvenser för olika kombinationer av vindar, varvtalskoncept 

och olika grad av effektökningar som stöd för nätet. 

Ett förslag innebär att varvtalet ligger knappt 2 rpm högre än optimalt varvtal för 

de allra lägsta vindarna. Det genererar en kapacitet att mycket snabbt öka effekten 

i vindar mellan 3 och 8 m/s i enlighet med de krav på FFR som ENTSOE [14] satt 

upp. Summeras denna kapacitet över all svensk vindkraft så uppgår FFR-reserven 

till totalt 415 MW. Det motsvarar med råge den kapacitet som ENTSOE kräver 

för att kortvarigt upprätthålla 49 Hz i elnätet i det allra värsta fallet, ett 

produktionsbortfall på 1450 MW. 

Kostnaden för denna kapacitet, alltså varvtalsökning, blir att energiproduktionen 

för vindkraftverket på 3.4 MW sjunker från optimalt 12.716 till 12.556 GWh/år, 

motsvarande 1.3 %. Det är en relativt liten och därmed billig minskning. 

Det finns också en möjlighet att köra med lägre maxeffekt än möjligt (power 

curtailment) för att över tid ha en effektreservkapacitet. Detta körsätt är endast 

möjligt vid vindar över märkeffekt. Denna strategi är dock betydligt dyrare. 

Ett produktionsbortfall kostar olika mycket beroende på när bortfallet sker 

eftersom energipriset varierar över tid. Nästa steg blir att beräkna 

produktionsbortfallet i [kr/år] snarare än [GWh/år] utifrån ersättningen för 

producerad energi respektive ersättningen för effektreserven timme för timme. 

Dessa båda marknadssignaler blir styrsignaler till vindkraftverket för att på mest 

optimala sätt köra för att maximera intäkt och därmed nytta.  
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Summary 

Wind power has an extraordinary ability to contribute with the grid system service 

FFR (Fast Frequency Reserve). The most cost-effective way to achieve this power 

reserve is by increasing the rotor speed at low winds in order to store desired FFR 

capacity in the turbine's rotational energy. 

The total rotational energy stored in Swedish wind turbines during operation 

amounts to close to 10% of the existing stored kinetic energy in the Swedish 

electricity system. But the wind turbines are not synchronously connected to the 

grid. This means that special turbine control is required to use this energy for grid 

stabilizing purposes. 

The strategy for today's wind turbines is to maximize energy production in all 

wind situations, based on the technical limitations the plant is designed for. This 

mode of operation does not allow for contribution of system services to the grid. 

In this project a generic land-based wind turbine of 3.4 MW and 130 m rotor 

diameter has been modelled in the aeroelastic codes FAST and VIDYN. By 

upgrading the control system, the turbine operates at higher rotor speeds in low 

winds. Thousands of simulations have been executed to analyse potential and 

consequences for different combinations of winds, rotor speed concepts and 

different degrees of FFR power increases. 

One proposal suggests that the rotor speed is about 2 rpm higher than the optimal 

speed for the lowest winds. It generates a power capacity which very quickly can 

be applied in winds between 3 and 8 m/s in accordance with the requirements for 

FFR that ENTSOE [13] set up. If this capacity is summarized for all Swedish 

wind power, the FFR reserve reaches 415 MW. This is quite more than what 

ENTSOE requires to maintain 49 Hz in the electricity grid in the worst case, a 

production loss of 1450 MW. 

The cost of this capacity, ie the increase in rotor speed, is decreased energy 

production for the wind turbine of 3.4 MW. It will go from optimal 12.716 to 

12.556 GWh/year, corresponding to 1.3%. This is a relatively small and therefore 

cheap reduction. 

An alternative option to generate FFR is to operate at the turbine with a power 

curtailment in order to have a power reserve capacity over time. This method is 

only possible in winds above rated power. However, this strategy is significantly 

more expensive in terms of production loss. 

The loss of production costs different depending on when the loss occurs as the 

energy price varies over time. The next step will be to calculate the production 

loss in [SEK/year] hour by hour rather than [GWh/year] based on the 

compensation for produced energy and the compensation for the power reserve. 

These two market signals become control signals to the turbine control to operate 

in the most optimal way to maximize revenue and thus benefit. 
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Inledning/Bakgrund 

I Sverige används idag inte vindkraft alls för att leverera systemtjänster, balans- 

eller frekvensreglering, till elnätet. Det saknas kunskap, efterfrågan och 

erforderliga regelverk för att göra det. Istället används vattenkraften och i mindre 

mån gaskraft för denna typ av reglering. Dessutom har även svängmassan hos 

turbiner i vatten- och kärnkraftverk en frekvens-stabiliserande effekt på nätet, 

eftersom de är synkront inkopplade på elnätet. 

Med mer vindkraft i elsystemet ökar nätets sårbarhet eftersom vindkraftverken 

inte är synkront inkopplade på nätet. Det krävs en aktiv reglering för att 

rotationsenergin hos vindturbiner ska kunna bidra med nätstabilitet. Den beskrivs 

därför i vissa sammanhang som fiktiv svängmassa. 

Körstrategin för dagens vindkraftverk är att i alla vindsituationer maximera 

energi-produktionen, utifrån de tekniska begränsningar som anläggningen är 

konstruerad för. Det saknas funktioner och incitament att kortvarigt öka 

effektuttaget för ett enskilt aggregat vid en tillfällig frekvensminskning, på det sätt 

som vattenkraften normalt kan. Det hänger också samman med att märkeffekten 

på varje vindkraftverk är betydligt lägre än motsvarande för de vattenkraftverk 

som används, varför upphandling av tjänsten blir omfattande i förhållande till 

effektreserv. 

Med alternativa körstrategier kan också vindkraften bidra med denna typ av 

systemtjänster. Under märkvind kan exempelvis vindkraftverket köra med högre 

varvtal än det optimala, för att på så vis snabbt kunna utnyttja den roterande 

svängmassan för att kortvarigt öka effektuttaget. Över märkvind finns 

vindkapaciteten för att kortvarigt öka effektuttaget. Däremot kan elsystemets 

kapacitet begränsa den möjligheten. Genom att medvetet sänka märkeffekten vid 

normal drift finns dock motsvarande reservkapacitet även över märkvind. 

Dessa alternativa körstrategier kostar elproducenten minskad energiproduktion 

men skapar samtidigt ett mervärde hos dem som driver och förvaltar 

nätinfrastrukturen, särskilt i geografiska områden med i övrigt begränsad 

reglerkraft (långt från vattenkraft). 

Denna rapport fokuserar på att kvantifiera vindkraftens potential och kostnader för 

denna typ av system-tjänster. Den kan bidra till att skapa en bättre fungerande 

marknad, där vindkraften får rimlig kompensation för att bidra till stabiliteten i 

elnätet. 

Huvudman för projektet är RISE. Projektet har pågått mellan 2020-02-01 och 

2021-06-30. Dess totala budgeten har uppgått till 1 633 050 kr och huvudfinansiär 

är Energimyndigheten.  
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Genomförande  

En generisk landbaserad vindturbin på 3.4 MW och 130 m rotordiameter har 

modellerats i de aeroelastiska koderna FAST och VIDYN. Turbinen är utvecklad i 

IEA Wind task 37 [8] och är ofta refererad till som IEA-3.4-130-RWT. Vad gäller 

rotordiameter och uteffekt är modellen representativ för de vindkraftverk som installeras i 

Sverige (och stora delar av världen) idag. Eftersom den är öppen lämpar den sig väl för 

forsknings- och innovationsprojekt som detta då det blir lätt för andra aktörer att 

reproducera, verifiera och bygga vidare på resultaten. 

För turbinregleringen har NRELs öppna regulator [9] använts som utgångspunkt. Därefter 

har ett antal uppdateringar utvecklats för att ta ut extra effekt vid önskad tidpunkt, i 

enlighet med ENTSOE [13]. Modellen har integrerats i optimeringsprogrammet 

HEEDS [10], där den har exekverats i en automatiskt återkopplad 

simuleringsmiljö där utvalda kriterier jämförs för olika indata. 

Arbetet har inkluderat exekvering av tusentals olika simuleringar där parametrar 

systematiskt ändras för att se konsekvenserna av alla olika kombinationer: 

1. Vindförhållanden  

2. Reglerparametrar (generatormoment) för att kontrollera varvtal och 

därigenom effekt 

3. Yttre efterfrågan på sekundsnabb effektökning till olika nivåer  

Resultatet blir olika effektkurvor, baserat på olika varvtalskombinationer. 

Motsvarande energiproduktion har beräknats. Med denna kunskap har skillnaden i 

energiproduktion beräknas mellan normala reglerinställningar och den inställning 

som har möjlighet att leverera ett önskat effektbidrag.  

När sedan olika grad av kortvariga effektökningar, FFR (Fast Frequency Reserve), 

har tagits ut från turbinen har konsekvenserna analyserat utifrån hur bra eller 

dåligt turbinen har klarat uppgiften. 

I ett nästa steg har en analytisk modell utvecklats och implementerats, som gör det 

möjligt att förbereda vindkraftverket för en given förutbestämd effektreserv 

baserat på att turbinens varvtal ökats under relativt låga vindar. På så vis kan 

vindkraftverket, efter en FFR-händelse, fortsätta att producera med ett mest 

optimalt varvtal. Kostnaden för detta körsätt har kvantifierats utifrån Sveriges 

totala behov av FFR.   

Samtliga namngivna projektdeltagare har bidragit även om projektledaren av olika 

orsaker utfört  

Anders Wickström har initierat, inspirerat och styrt projektet samt författat 

slutrapporten och övrigt skriftligt underlag som redovisas under 

”Resultatspridning”. 

Mats Goldberg har tagit fram simuleringsmodellen av turbinmodellen och skapat 

merparten av reglerrutinerna. 

Saeed Asadi bidragit till att integrera FAST i HEEDS. 

Marcus Ramteen har exekverat merparten simuleringarna.  
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Resultat 

Simuleringar med fabriksinställningar för maximal energiproduktion 

I ett första steg har upprepade tidssimuleringar vid olika medelvindar exekverats, 

med reglerinställningar utifrån maximal energiproduktion (fabriksinställningen 

vid leverans av vindturbiner till Sverige). Några simuleringsresultat visas i Figur 1 

och Figur 2. 

 

Figur 1. Vindhastighet [m/s] på 10 olika platser under 10 minuters simulering i turbulent vind 

(medelvind = 6 m/s, turbulensintensitet, Iref [6], = 10 %). Även medelvärdet är plottat för att visa 

hur den geografiska spridningen jämnar ut medelvinden. 

 

 

Figur 2. Effekten [kW] för 130-meters vindkraftverk på 3.4MW lokaliserade på 10 olika platser 

(medelvind = 6 m/s, turbulensintensitet, Iref [6], = 10 %). Eftersom effekten är proportionell mot 

vindhastigheten i kubik resulterar relativt små vindändringar relativt stora effektändringar. 

Medelvärdet är plottat för att visa hur den geografiska spridningen ändå jämnar ut medeleffekten. 

 

Genom att simulera alla medelvindar kan en vind-effektkurva beräknas, på samma 

sätt som turbintillverkare gör i sina kommersiella faktablad. Resultatet presenteras 

i Figur 3 och motsvarande energiproduktionsberäkning visas i Tabell 1 och 

resulterar i en årsproduktion på 12.716 GWh. 
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Figur 3. För att ett vindkraftverk ska producera maximal effekt ska varvtalet öka linjärt med 

vindhastigheten under märkvind, vilket visas i det vänstra diagrammet. Till höger visas 

motsvarande beräknade vindeffektkurva (baserat på medelvind = 7.5 m/s och turbulensintensitet, 

Iref [6], = 10 %). 

 

 

Tabell 1. En beräkning av energiproduktionen för ett 3.4 MW vindkraftverk, utifrån fabriksinställd 

reglering för maximal produktion, visar ett resultat på 12.716 GWh/år. Man kan diskutera olika 

indata-parametrar, varför värdet i sig ska användas med försiktighet. I detta sammanhang är det 

dock helt relevant för jämförelser med andra fall, där vindkraftverket körs med högre varvtal än 

optimalt. 

Simuleringar med högre varvtal för effektreserv enligt FFR 

Genom att uppgradera turbinregleringen och införa en ny variabel (TIR) har 

generatorstyrningen manipulerats för att köra vid högre varvtal än det i Figur 3 

optimala. Variabeln kan sättas godtyckligt mellan 0.0 (optimalt) och 1.0 (bedömt 

som absolut maximalt möjligt varvtal). Ju högre värde för TIR desto lägre 

moment appliceras på generatorn, vilket därigenom ökar varvtalet. På detta sätt 

kan vindeffektkurvor beräknas för alla kombinationer av vindhastighet och 

varvtalkoncept. Figur 4 visar de kombinationer som har simulerats, totalt 1320 

stycken. 
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Figur 4. Matris som visar alla simulerade kombinationer av medelvindhastighet, turbulensfrö (för 

att skapa medelvärden som inte påverkas av enstaka stokastiska turbulenssituationer) och grad av 

varvtalsökning. Flödesschemat visar hur alla simuleringar organiserats för systematisk exekvering, 

där den aeroelastiska koden FAST har integrerats i HEEDS med script i Python och Fortran. 

 

Ett exempel på resultat från 120 simuleringar sammanfattas i Figur 5, där en 

vindeffektkurva har tagits fram för det högsta varvtalskonceptet (motsvarande 

TIR = 1.0). 

 

Figur 5. Vindeffektkurva beräknad utifrån 120 simuleringar med det högsta varvtalskonceptet 

(TIR = 1.0). Som framgår är effekten 0 vid 3 m/s, jämfört med 97 kW för det optimala varvtalet 

3.6 rpm, se Figur 3. Vid 3 m/s är vindeffekten så låg att varvtalet inte orkar upp till mer än cirka 8 

rpm, vilket förklarar den ändrade lutningen på varvtalskurvan. Energiproduktionen uppgår i detta 

fall till 12.022 GWh/år (baserat på medelvind = 7.5 m/s och turbulensintensitet, Iref [6], = 10 %). 

 

En sammanställning av resultatet för alla 1320 simuleringar visas i Figur 6. Ju 

högre varvtal (TIR) som körs desto mindre blir, som väntat, den årliga 

energiproduktionen (AEP).  Den minskade produktionen kan ses som kostnaden 

för att tillhanda hålla effektreserven FFR. 

 

 

 



  9 (21)  
  

  
  

 

 

 

Figur 6. En sammanställning av hur energiproduktionen påverkas av ett högre varvtal, som styrs 

av den i projektet introducerade variabeln TIR. Relativt stora ökningar av varvtalet ger relativt 

begränsad minskning av energiproduktionen. För TIR = 0.5, som ungefär innebär att varvtalet 

ligger mitt emellan optimalt och maximalt möjligt, medför en produktionsminskning på 1.5 %. 

Utifrån dessa simuleringar har ett förslag till varvtalskurva (med olika 

kombinationer av TIR) tagits fram där varvtalet ligger knappt 2 rpm högre än 

optimalt varvtal för de allra lägsta vindarna. Skillnaden minskar sedan succesivt 

för att vid 10 rpm vara 0. Sambandet visas i Figur 7, där också motsvarande 

vindeffektkurva plottats, att jämföra med Figur 3. 

Det visar sig att effektminskningen är relativt liten trots att turbinen kör relativt 

långt ifrån sitt optimala varvtal. Förklaringen ligger i att effekt-koefficienten Cp 

minskar relativt lite i ett relativt stort lambda-intervall. Med andra ord: Cp-kurvan 

är flack på toppen. 

 

Figur 7. Till vänster visas också ett förslag på ny varvtalskurva där varvtalet ligger knappt 2 rpm 

högre än optimalt varvtal för de allra lägsta vindarna. Därigenom finns upplagrad rotationsenergi i 

turbinen som kan användas för att kortvarigt öka effektuttaget vid FFR-behov. Till höger visas 

motsvarande beräknade vindeffektkurvor. Skillnaderna i effekt är relativt små. Integrerat över alla 

medelvindar sjunker produktionen från 12.716 till 12.556 GWh/år, motsvarande 1.3 %. 

Därför är det intressant att utreda vilka extra kortvariga effekter som är möjliga att 

ta ut vid låga vindar, med förhöjt varvtal. 



  10 (21)  
  

  
  

 

 

Energilagring med hjälp av vindkraftverk 

Teori för turbinens rotationsenergi 

Ett roterande vindkraftverk har en viss mängd rörelseenergi (T) lagrad i turbinens 

tröghetsmoment (J). Denna energilagring beror av turbinens vinkelhastighet (), som är 

direkt proportionellt mot varvtalet. Genom att minska vinkelhastigheten, kan denna 

energi omvandlas till mekanisk effekt (P). Sambanden kan skrivas: 

 

Det faktum att den lagrade energin är proportionell mot kvadraten på varvtalet är viktigt 

att tänka på när man talar om energireserv eftersom relativt små varvtalsändringar 

resulterar i förhållandevis stora ändringar i energireserv. 

I Tabell 2 uppskattas den totala rotationsenergin (rörelseenergi) som finns upplagrad i 

svenska vindkraftverk till 2.1E+10 J. Detta är nästan 10 % av den befintliga upplagrade 

rörelseenergin (SVÄNGMASSA) i Sverige, som framgår av Figur 8 och refereras till i 

[14]. 

 

Tabell 2. Uppskattning av rotationsenergi upplagrad i svenska vindkraftverk till cirka 2E+10 J. 

 

 

Figur 8. Balans mellan produktion och förbrukning av effekt i ett elsystem. Källa: Svenska 

kraftnät. 

 

Men vindkraftverken är inte synkront anslutna till elnätet. Det innebär att det 

krävs speciell turbinreglering för att använda den i nätstabiliserande syfte. Den 

upplagrade energin i de asynkront roterande vindturbinerna kan då tillhandahålla 

elsystemet så kallad ”syntetisk tröghet” (artificiell inertia), som det beskrivs i 

[14]. 
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I projektet har därför en turbinregleringsalgoritm utvecklats, med syfte att hantera 

och leverera effektreserv i enlighet med de krav som ENTSO-E har tagit fram 

gällande den snabbaste effektreserven FFR (Fast Frequency Reserve), som visas i 

Figur 9. 

 

Figur 9. Krav på anläggning, enligt ENTSO-E [13], som vill leverera systemtjänsten FFR, dvs 

snabb effektökning för att motverka frekvensnedgångar i elnätet. Som framgår så ska FFR-

effekten levereras inom 0.7 sekunder och ligga kvar i 5 sekunder innan en nedrampning sker. 

Kravet anger att (P_0 - P_REC) < 25 % av (P_FFR - P_0). Längden på ”recovery time” är inte helt 

tydligt angiven. Men efter 15 minuter ska anläggningen vara redo för att aktivera ett nytt FFR. En 

tolkning är att ”recovery time” = 15 minuter. Att föreskriva en minsta effekt (P_REC) under så 

lång tid vid låg vind för ett enskilt vindkraftverk är inte möjligt. 

 

Att styra effekten på ett vindkraftverk utifrån en förbestämd effekt är svårt för ett 

vindkraftverk eftersom den möjliga uteffekten beror till så stor del på 

vindhastigheten. Därför kan en plötslig minskning av vindhastigheten göra det 

svårt att under en längre tid ligga kvar på en konstant effekt, jämför Figur 2. Det 

riskerar att turbinen stannar helt och hållet. 

 

Krav på FFR för att klara det värsta fallet med upprätthållen nätfrekvens 

I ett dokument från ENTSOE [14], redovisas krav på hur mycket FFR-reserv som 

krävs för att klara det värsta fallet, ett bortfall på 1450 MW, utan att nätfrekvensen 

sjunker under 49 Hz. Resultatet sammanfattas i Figur 10. Det framgår att det 

krävs cirka 270 MW, förutsatt en aktiveringstid på 0.7 sekunder. Detta blir 

därigenom ett riktmärke för hur vindkraften kan och bör köras för att kunna 

leverera denna tjänst. 
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Figur 10. Sammanfattning som visar olika FFR-kombinationer, enligt [14], och konsekvenserna då 

det värsta fallet, ett bortfall på 1450 MW inträffar. Gränsen ligger vid 49 Hz, som alltså inte får 

underskridas. Det vertikala streckade linjen visar den effekt som krävs, cirka 270 MW, utifrån en 

aktiveringstid på 0.7 sekunder, vilket är den tid som vindkraftverken i denna studie aktiveras med. 

Simuleringar där effektreserven FFR aktiveras 

En styralgoritm som åstadkommer en godtycklig effektökning enligt Figur 9, har 

utvecklats, implementerats och testats. Den gör följande, utifrån 

parameterinställningar: 

1. Vid given tidpunkt rampas effekten under 0.7 sekunder upp linjärt till 

angiven FFR-nivå (activation time) 

2. Effekten ligger kvar på denna nivå under 5 sekunder (support time) 

3. Under 5 sekunder rampas effekten ner linjärt till ursprungs-nivån 

(deactivation time) 

4. Effekten ligger konstant kvar på samma nivå under 10 sekunder (buffer 

time) 

5. FFR-aktiviteten avslutas och ordinarie turbinreglering återtar kontrollen 

Detta förlopp har sedan simulerats för de återstående 10560 fallen enligt matrisen 

i Figur 11. Ett antal av dessa simuleringar har resulterat i att turbinen har stannat 

som följd av att en alltför stor effektökning har körts vid för lågt initialt varvtal, 

för hög initial effekt eller för låg vindhastighet. Dessa kombinationer har rensats 

bort som orealistiska. 
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Figur 11. Matris som visar alla simulerade kombinationer med effektökning enligt FFR, alltså en 

effektökning under 5 sekunder. Effektökningsnivån har satts i steg om 100 från 100 till 800 kW 

(röd rektangel). Jämför Figur 4. 

Ett exempel på hur resultaten ser ut visas i Figur 12, där FFR-effekten adderas vid 

exakt samma tidpunkt, just när elsystemet behöver stöd, för 10 olika simuleringar. 

Det motsvarar turbiner utspridda på olika platser som opererar under samma 

medelvind, i detta fall 6 m/s. Turbulensen medför vindvariationer som resulterar i 

att effekten för varje aggregat skiljer sig åt markant just när FFR initieras. Det får 

också konsekvenser senare, under ”återhämtningsfasen” (recovery time i Figur 9).  

 

Figur 12. Resultat från aeroelastiska simuleringar av IEA 3.4 - 130 turbinen under 6 minuters drift 

i turbulent vind på 10 olika platser (turbulensfrön). Det är samma förutsättningar och resultat som 

visas i Figur 1och Figur 2. Denna graf visar förutom effekt också varvtal. Vid tiden ca 110 

sekunder inträffar en FFR-effektökning på 600 kW enligt kraven från ENTSO-E. Effekten styrs 

under ett tidsintervall på 20.7 sekunder (inom rödstreckade FFR-området). Beroende på momentan 

vindhastighet och starteffekt varierar effekten stort mellan fallen direkt efter FFR. Det är dock 

tydligt hur varvtalet sjunker som en följd av det extra effektuttaget under FFR. 

Alla vindkraftverken klarar inte att hålla effekten uppe under hela återhämtnings-

fasen, enligt i Figur 9. Något aggregat levererar lägre effekt som följd av tillfälligt 

minskande vind. Men om man istället ser vindkraften som ett kollektiv så blir 

bilden annorlunda. Medelvärdet av ett antal aggregat som samverkar ger en annan 

bild, som framgår av Figur 13. Effekten ligger då väl inom kraven och 

återhämtningstiden, tills varvtalet har återgått till initialt värde är bara ett par 

minuter.  
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Figur 13. Medelvärdet av effekt respektive varvtal från alla 10 olika simuleringar som visas i Figur 

12. När många aggregat samverkar och levererar FFR-effekt vid samma tillfälle (när elsystemet 

efterfrågar) så minskar de individuella variationerna till följd av vindhastighetsvariationerna på 

varje enskild plats.  

 

Beräkning av FFR-potential utifrån behov och maximal prestanda 

För att skapa mest möjlig robusthet och därigenom minimera risken att ett 

vindkraftverk förlorar prestanda och effekt har projektet utvecklat en 

regleralgoritm som innebär att vindkraftverket ska ha det mest optimala varvtalet 

efter att FFR-effekten har levererats. Det ger turbinen bästa möjliga 

förutsättningar att upprätthålla mest möjliga effekt efter FFR. Med den ansatsen 

finns det ett direkt samband mellan den energi som FFR-aktiviteten förbrukat (det 

gulstreckade området i Figur 9) och den varvtalsändring som turbinen utsätts för 

under FFR-aktiviteten. På det sättet kan varvtalet justeras upp och ner utifrån det 

FFR-behov som efterfrågas. I praktiken innebär det att varvtalet kan styras utifrån 

ekonomisk kompensation för aggregatets FFR-reserv. 

Att tekniskt utforma, implementera och testa denna algoritm har varit relativt 

tidskrävande. I denna rapport redovisas inte detta arbete i detalj. Men algoritmen 

är tillgänglig i källkod, integrerad i den öppna DISCON-källkoden, och kan därför 

relativt enkelt anpassas och implementeras för nya simuleringar eller på andra 

vindkraftverk exempelvis Chalmers forskningsturbin på Björkö. 

Ett exempel på hur en snabb effektökning kan se ut i teorin visas i Figur 14, vid en 

vindhastighet på 3 m/s. Turbinens rotationsenergi sjunker under förloppet med 

totalt 3 MJ, en energi som omvandlas till extra effekt på 382 kW ut på nätet. 

Under återhämtningsfasen, som pågår under flera minuter, rampas varvtalet sakta 

upp till det högre varvtalet för att vara förberett för en ny FFR-aktivering. 
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Figur 14. Ett exempel på en snabb effektökning enligt kraven i ENTSO-E [13] vid vindhastigheten 

3 m/s. I detta fall antas konstant vindhastighet. Varvtalet är initialt 5.6 rpm (blå ring) och turbinens 

rotationsenergi uppgår då till 5.1 MJ. Under den cirka 10 sekunder långa FFR-aktiviteten ökas 

generatormomentet för att ta ut 382 kW extra effekt under 5 sekunder för att sedan rampa ner till 

samma effekt som innan FFR. Det medför att vartalet sjunker till 3.6 rpm (grön ring), vilket är 

optimalt för vindhastigheten 3 m/s. Turbinens rotationsenergi har då sjunkit till 2.1 MJ och 

turbinen kan försätta producera normalt och optimalt.  

 

Motsvarande beräkningar för övriga vindhastigheter under märkvarvtal visar 

vilken effektreserv som står till förfogande, utifrån den blå varvtalskurva som 

visas i Figur 7 och Figur 14. Resultatet visas i Figur 15. Notera att det inte finns 

någon FFR-effekt för vindar under 3 m/s eftersom turbinen inte snurrar alls då. 

För vindar över 9 m/s finns inte heller någon FFR-effekt baserat på detta koncept, 

eftersom turbinen här kör vid optimalt eller maximalt varvtal. Däremot finns 

naturligtvis FFR-effekt tillgänglig om man är beredd att sänka varvtalet under det 

som är optimalt för vindhastigheten vid dessa vindar. Tyvärr har det inte funnits 

resurser att utreda det närmare inom ramen för projektets budget.  

 

Figur 15. Beräkning av den tillgängliga FFR-effekten som finns upplagrad i turbinen vid olika 

vindhastigheter utifrån att turbinen körs med ett högre initialt varvtal enligt Figur 14.  

 

Att köra vindkraftverket vid något högre varvtal vid dessa låga vindar bedöms ha 

försumbar inverkan på aggregatets utmattningslaster och livslängd. Därför har 

dessa konsekvenser inte utretts närmare.    
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Genom att istället rita upp densamma FFR-kapacitet i ett varaktighetsdiagram blir 

bilden lite annorlunda. Eftersom sannolikheten att det blåser mellan 3 och 8 m/s är 

ungefär 50 % (utifrån en medelvind på 7.5 m/s) så framgår det att betydande 

effektreserv finns under halva tiden, se Figur 16. 

 

 

Figur 16. Beräkning av den tillgängliga FFR-effekten som finns upplagrad i turbinen utifrån en 

varaktighetsfunktion, alltså sannolikheten för respektive vindhastighet, utifrån att turbinen körs 

med ett högre initialt varvtal enligt Figur 14. Under cirka 5 % av tiden (mellan 0.0 och 0.05 på x-

axeln) står turbinen still pga låg vind. Under halva tiden finns en effektreserv som överstiger 300 

kW (mellan 0.1 och 0.6 på x-axeln). Vindar över 15 m/s förekommer bara under 5 % av tiden 

(mellan 0.95 och 1.0 på x-axeln). 

 

Genom att integrera FFR-kapaciteten över varaktigheten kan det genomsnittliga 

värdet beräknas: 

 
Sveriges totala elproduktion från vindkraften uppgår idag till omkring 20 TWh, se 

exempelvis Tabell 2. Denna flotta består av 4120 aggregat av olika storlek. Om 

denna flotta, för beräkningsexemplets skull, enbart skulle bestå av projektets 

exempelturbiner på 3.4 MW och 130 m rotordiameter, så behövs istället bara 1573 

stycken för att leverera 20 TWh, även med ett förhöjt varvtal. Vart och ett av 

dessa har då enligt ovan en genomsnittlig FFR-kapacitet på 264 kW. Det innebär 

att om alla vindturbiner samordnat skulle bidra med FFR så uppgår den till totalt 

effektreserven till 415 MW, se Tabell 3. Det motsvarar med råge den kapacitet 

som ENTSOE kräver (ca 270 MW) för att upprätthålla 49 Hz i elnätet i det värsta 

fallet, i enlighet med underlaget i Figur 10. Kostnaden för denna effektreserv blir 

1.26 % minskad energiproduktion.  

 

Tabell 3. Beräkning av den totala svenska FFR-effekten baserat på att alla vindkraftverk bidrar. 

Summarized power reserve

Total wind power production 20 TWh

Curtailment per turbine 0 kW

Production per turbine 12.556 MWh

Number of turbines 1573

Production reduction 0.16 MWh

Production reduction 1.26 %

Average reserve per turbine 264 kW

Total power reserve 415 MW
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Det finns också möjlighet att köra med lägre maxeffekt än möjligt (power curtailment) för 

att över tid ha en effektreservkapacitet. Detta körsätt är endast möjligt vid vindar över 

märkeffekt. I detta fall körs turbinen alltså med ordinarie nominellt varvtal för den effekt 

som produceras. Men genom att anpassa bladens pitchvinklar släpps vindeffekt förbi 

turbinen. Ett exempel där effekten reduceras med 500 kW visas i Figur 17. 

 

Figur 17. Beräkning av den tillgängliga FFR-effekten som finns i vindkraftverket baserat på att 

maxeffekten reduceras vid höga vindar, jämför Figur 16. Under cirka 90 % av tiden (mellan 0.0 

och 0.9 på x-axeln) finns inte tillräckligt med vind för denna typ av FFR-kapacitet. Under 

resterande 10 % av tiden finns en effektreserv på 500 kW (mellan 0.9 och 1.0 på x-axeln). 

 

Genom att integrera FFR-kapaciteten över varaktigheten kan det genomsnittliga 

värdet beräknas: 

 

Energiproduktionen som följd av begränsad maxeffekt med 500 kW har beräknats 

till 11.67 MW, vilket är en reduktion med över 8 % jämfört med fallet utan 

effektbegränsning, som redovisas i Tabell 1. Denna körstrategi innebär ett 

betydligt större produktionsbortfall. Summerat över alla vindkraftverk 

sammantaget klara man ändå inte det värsta fallet enligt Figur 10. 

 

Figur 18. Jämförelse av vindeffektkurvor, dels utan begränsning av maxeffekten, vilket resulterar i 

en årsproduktion på 12.716 MWh/år, dels med begränsning av maxeffekten med 500 kW, vilket 

resulterar i en årsproduktion på 11.67 MWh/år. FFR-kapaciteten som uppnås genom begränsning 

av maxeffekten uppgår till i genomsnitt 56 kW/turbin, motsvarande 88 MW för all svensk 

vindkraft. 
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Diskussion 

Denna studie visar att svensk vindkraft kan förse Sverige med hela den FFR-

kapacitet som krävs. Vindkraften är geografiskt utspridd, där en stor mängd 

aggregat opererar i vindhastigheter mellan 4 och 6 m/s och därmed har en 

effektreserv över 500 kW. Dessa aggregat kan kompensera för andra som står 

stilla eller kör vid höga vindar, och inte har någon kapacitet för FFR. 

Resultatet i denna studie bidrar till ett viktigt steg i utvecklingen av ett hållbart 

energisystem. Just det faktum att det billigaste sättet att skapa FFR-kapacitet är att 

utnyttja vindkraften vid låga vindhastigheter gör den extra robust, eftersom just 

låga vindar (< 9 m/s) dominerar. 

 

Figur 19. Jämförelse av vindeffektkurvor beroende på strategi för att tillhandahålla FFR. 

Möjligheten att köra med lägre effekt än möjligt (power curtailment) kostar över åtta (8) procent i 

lägre energiproduktion utan att klara det värsta fallet medan fallet med högre initialt varvtal vid 

låga vindar bara kostar en (1) procents produktionsbortfall. Detta är en anmärkningsvärt stor 

skillnad, till fördel för varvtalsökning vid låga vindar. 

 

Detta projekt har kvantifierar kostnaden för FFR-kapacitet i produktionsbortfall 

angivet i [GWh/år]. Men ett produktionsbortfall kostar olika mycket beroende på 

när bortfallet sker eftersom energipriset varierar över tid. Därför är det viktigt att 

gå ett steg vidare och beräkna produktionsbortfallet i [kr/år] snarare än [GWh/år]. 

Framtidens vindkraftverk bör vara uppkopplade direkt mot elmarknaden, där 

ersättningen för producerad energi och ersättningen för effektreserv blir signaler 

direkt in till turbinernas reglersystem. Utifrån dessa signaler bör turbinens körsätt 

anpassas för att maximera ersättningen (= systemnyttan) för de två olika tjänster 

som vindkraftverket kan erbjuda (energi + effektreserv). Det kan innebära att 

vindkraftverket kombinerar de två principiella sätten som presenterats i Figur 19 

för att skapa FFR-kapacitet. 

Eftersom ersättningen för systemnyttan inte har varit känd har det inte gått att, i 

denna inledande studie, optimera enskilda vindkraftverks drift timme för timme 

utifrån historiska eller framtida energipriser. Det arbetet återstår att genomföra.  
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På grund av intensivt tekniskt och analytiskt arbete under projektet, i kombination 

med Corona-restriktioner, finns mycket arbete kvar att göra för att få aktörer och 

marknad att förstå hur vindkraften kan och bör utnyttjas för att också stödja 

elnätet. Detta viktiga arbete behöver fortsätta och fördjupas. Även ägarens 

perspektiv kring laster, slitage och livslängd, som följd av ”FFR-körning” har inte 

kunnat beaktas i denna studie.  

Därför emotser vi möjligheten att få en förlängning av detta projekt beviljat, 

utifrån angiven ansökan till Vindel-programmet, ref 2021-029822. 
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