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Affärsverket svenska kraftnät 

Fastställande av tillämpliga bestämmelser för 

kraftproduktionsmodulen G1 i Junsterforsens vattenkraftverk 

efter ombyggnad enligt mottagen plan 

Beslut 

Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutar att den planerade ombyggnaden av 

kraftproduktionsmodulen G1 i Junsterforsens vattenkraftverk (Junsterforsen G1) innebär 

att 

• ett nytt anslutningsavtal krävs och att 

• samtliga krav i kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om 

fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) ska 

tillämpas förutom 

o kravet om längsta tillåtna inledande fördröjning (ti) om 2 sekunder till följd av en 

stegformig ändring av frekvensen som fastslås i artikel 15.2 d iii i RfG och 

o kravet om felbortkopplingstid \ tclear, om 0,20 sekunder som fastslås i 3 kap. 35 och 

40 g i Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2018:2) om fastställande av 

generellt tillämpliga krav för anslutning av generatorer. 

Bakgrund 

I RfG fastställs harmoniserade regler för nätanslutning av generatorer. RfG syftar till att 

säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa 

systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en 

unionsomfattande elhandel. RfG syftar också till att säkerställa att förmågan hos 

kraftproduktionsanläggningar utnyttjas på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande 

sätt för att skapa lika villkor i hela unionen. Ei har också föreskrivit generellt tillämpliga 

krav för nätanslutning av generatorer (EIFS 2018:2). EIFS 2018:2 kompletterar RfG och 

innehåller nationella bestämmelser. 
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RfG och EIFS 2018:2 gäller för nya kraftproduktionsmoduler. Befintliga 

kraftproduktionsmoduler av typ C och Dl omfattas också av reglerna om de ändras i 

sådan omfattning att ett nytt anslutningsavtal krävs. Det är Ei som beslutar om 

omfattningen av ombyggnaden är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs och, vid en 

sådan ombyggnad, vilka bestämmelser i RfG som då ska tillämpas efter ombyggnaden. 

Beskrivning av ärendet 

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har meddelat Ei att de tagit emot en 

anmälan från Holmen Energi AB (Holmen) om en planerad ombyggnad av den befintliga 

kraftproduktionsmodulen Junsterforsen Cl. Svenska kraftnät och Holnien har följt det 

förfarande som beskrivs i artikel 4.1 a i RfG och den instruktion som finns på Ei:s 

webbplats för detta ändamål2. 

Om Junsterforsen G1 

Junsterforsen G1 ligger i Faxälvens övre regleringsområde och kategoriseras enligt 

svensk tillämpning av RfG som en kraftproduktionsmodul av typ D. 

Junsterforsen G1 är en underjordsstation med en cirka 500 meter lång intagskanal och en 

tilloppstub med 45 graders lutning ner till turbinen. Efter turbinen leds vattnet genom en 

drygt 800 meter lång utloppstunnel och vidare via en 300-500 meter lång utloppskanal 

till Kvarnbergsvattnet. Nominell fallhöjd är 36 meter men fallhöjden varierar över året. 

Junsterforsen G1 är en så kallad effektstation3 med relativt många start och stopp under 

året. Junsterforsen G1 är idag kvalificerad för och deltar på stödtjänstmarknaden FCR och 

används som en flexibel resurs på reglerkraftsmarknaden och i handeln på dagen-före-

marknaden. Befintlig vattendom medger ett flöde genom turbinen på upp till 120 m3/s, 

men rotordynamiska egenskaper begränsar det faktiska flödet. Driftinstruktionen anger 

det momentana flödet till maximalt 105 m3/s. Medelvattenföringen är 44 m3/s. 

Abonnemanget mot överliggande nät är 30 MW och normalårsproduktionen är 115 GWh. 

Junsterforsen G1 är ansluten via ett påstick till Svenska kraftnäts radiella ledning AU 

med systemspänning 220 kV. Den nominella spänningen är 233 kV. Det finns även andra 

närliggande kraftproduktionsmoduler som är anslutna via påstick till ledningen ALL 

Junsterforsen G1 är inte ansluten till effektbrytare som dedikerat kan frånkoppla 

kraftverket. Därmed saknas möjlighet till selektiv felbortkoppling. 

Planerad ombyggnad av Junsterforsen G1 

Den planerade ombyggnaden av Junsterforsen G1 omfattar turbin, generator och 

generatorställverk. Den planerade ombyggnaden av Junsterforsen G1 omfattar turbin, 

1 En kraftproduktionsmodul av typ C har en maximal kontinuerlig effekt om minst 10 MW. En 

kraftproduktionsmodul av typ D har antingen en maximal kontinuerlig effekt om minst 30 MW eller är 

ansluten till en spänning om minst 110 kV. 

2 https://www.ei.se/sv/for-energiforetag/el/Natforeskrifter-och-kommissionsriktlinjer-for-el/natkod-

requirements-for-generators-rfg/Ithanchor3 

3 En effektstation är ett kraftverk som används för att utvinna en hög uteffekt under en kortare tid. 
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generator och generatorställverk. Ombyggnaden omfattar inte transformatorn, de 

befintliga vattenvägarna, och travers/lyftanordningar. 

Holmen uppger att den planerade ombyggnaden kommer att leda till ett modernare och 

mer miljövänligt kraftverk med en förbättrad verkningsgrad på cirka 3-4 procent, med en 

förmodad högre tillgänglighet. Holmen uppger att Junsterforsen Cl i och med 

ombyggnaden blir en mer flexibel effektstation då den aktiva uteffekten kan regleras i 

större utsträckning. 

Nedan beskrivs de delar som ingår i den planerade ombyggnaden av Junsterforsen Cl. 

Turbin 

• Nytt oljefritt löphjul av sex-bladig kaplantyp. 

• Renovering av befintlig ledkrans och ledskenor. 

• Nytt ledkransservo. 

• Nytt högtryckssystem för ledkrans och löphjul. 

• Översyn och eventuell renovering av befintliga turbinlager. 

• Ny tätningsbox. 

• Översyn och renovering av turbinaxel (eller utbyte). 

• Nya givare. 

Generator 

• Ny stator med ny plåt och lindning. 

• Ny rotor inkl. rotorpoler. 

• Ny magnetisering. 

• Översyn av bär- och styrlager. 

• Ny statorkylare. 

• Översyn och renovering av generatoraxel (eller utbyte). 

• Nya givare. 

Generatorställverk 

• Nytt generatorställverk. 

• Komplettering av kabelförband. 

Kraftproduktionsmodulens grundläggande data före och efter planerad ombyggnad är 

följande: 
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Före planerad ombyggnad Efter planerad ombyggnad 

Junsterforsen G1 

Maximal kontinuerlig effekt (P.), MW 30 35 

Typ D D 

Generator 

Märkeffekt (S), MVA 33 40 

Effektfaktor (cos cp) 0,9 0,9 

Märkspänning (Un), kV 11,0 11,0 

Märkström (In), A 1 732 2 099 

Märkfrekvens, (f), Hz 50 50 

Tröghetsmoment, tm2 1 700 1 700 

Beräknad maximal felbortkopplingstid, ms 192 180 

Turbin 

Märkeffekt (S), MW 32 40 

Nominell fallhöjd, m 34,5 Ca 37 

Driwattenföring, m3/s 90 118 

Hydraulsystem, bar 20 löphjul, 140 ledkrans 140 löphjul, 140 ledkrans 

Krav som Junsterforsen G1 inte kommer att uppfylla efter planerad ombyggnad 

Holmen bedömer att Junsterforsen G1 efter den planerade ombyggnaden kommer att 

uppfylla samtliga krav som ställs i RfG och EIFS 2018:2 förutom de två krav som framgår 

av tabellen nedan. Holmen bedömer att Junsterforsen G1 efter den planerade 

ombyggnaden kommer att uppfylla samtliga krav som ställs i RfG och EIFS 2018:2 

förutom de två krav som framgår av tabellen nedan. 

Krav Före planerad Efter planerad 
ombyggnad ombyggnad 

Artikel 15.2 d Ill (Tabell 5)1RfG - Inledande 
fördröjning till följd av en stegformig ändring 
av frekvensen 

2 sek Uppgifter saknas Så kort som möjlig med 
beaktande av 
vattenvägar 

3 kap. 35 § och 40 § i EIFS 2018:2 - 0,20 sek 
Maximal felbortkopplingstid 

0,192 sek 0,180 sek 

Längsta tillåtna inledande fördröjning till följd av en stegformig ändring av frekvensen om 
2 sekunder 

Holmen uppger att de idag saknar information om Junsterforsen G1:s inledande 

fördröjning. De uppger också att kraftverket efter ombyggnaden eventuellt inte kommer 

att uppfylla kravet. I och med att Junsterforsen G1 är ett kraftverk av kaplantyp med 

långa vattenvägar menar Holmen att reglersystemet behöver utformas på ett driftsäkert 

sätt som beaktar svarstiden utifrån i vattenvägarna. Exempelvis finns det en ökad risk, 

vid vissa driftsituationer, för svallning i utloppstunneln, med risk för översvämning av 

anläggningen som följd eftersom svallgalleriet är i förbindelse med kraftverkets 

tillfartstunnel. 
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I och med ombyggnaden kommer det mekaniska glappet i reglersystemet, från styrsignal 

till ledskenöppning, att minska vilket bör förbättra den inledande fördröjningen. Det är 

enligt Holmen dock svårt att säga om det går att tillhandahålla en inledande fördröjning 

till följd av en stegformig ändring av frekvensen om 2 sekunder. 

Svenska kraftnät har inte inkommit med några synpunkter på att Junsterforsen G1 

eventuellt inte kommer att uppfylla kravet om inledande fördröjning till följd av en 

stegformig ändring av frekvensen efter ombyggnaden. 

Maximal felbortkopplingstid om 0,20 sekunder 

Holmen uppger att Junsterforsen G1 före ombyggnaden beräknas klara en maximal 

felbortkopplingstid om 0,192 sekunder vid ett trefasigt fel i anslutningspunkten med de 

förutsättningar som beskrivs i EIFS 2018:2. Efter ombyggnaden beräknas Junsterforsen 

G1 klara en maximal felbortkopplingstid om 0,180 sekunder. 

Holmen menar att det bör beaktas att Junsterforsen G1 ansluts via ett påstick på en av 

Svenska kraftnäts radiella ledningar (AL1). Detta innebär att ledningen inte är ansluten 

till effektbrytare som dedikerat kan frånkoppla ledningssektioner och samtidigt medge 

fortsatt produktion för kvarvarande kraftproduktionsmoduler som är anslutna till 

samma ledning. 

Den totala investeringskostnaden för ombyggnaden beräknas till cirka 100 miljoner kr. 

Holmen uppger att investeringsbehovet ökar med cirka 8 miljoner kr om den maximala 

kontinuerliga effekten ökas från dagens 30 MW till 35 MW, med bibehållet 

tröghetsmoment. Att öka den maximala kontinuerliga effekten och samtidigt öka 

tröghetsmomentet för att kunna bibehålla den maximala felbortkopplingstiden om 0,192 

sekunder skulle enligt Holmen öka kostnaderna för ombyggnaden med ytterligare cirka 

12 miljoner kro. Holmen har inte räknat på kostnaden för att uppfylla kravet i EIFS 2018:2 

om 0,20 sekunder då Holmen menar att effektökningen i ett sådant scenario inte är 

ekonomiskt intressants. 

Svenska kraftnät uppger att kravet på fortsatt stabil funktion efter fel är ett 

robusthetskrav. För att uppnå säker drift av elsystemet behövs tillräcklig förmåga till 

feltålighet för samtliga synkrona kraftproduktionsmoduler anslutna till svenska 

kraftsystemet. 

Svenska kraftnät uppger att kravbilden i EIFS 2018:2 är ställd utifrån ett antagande om så 

kallat n-1, det vill säga att det inledande felet inte förvärras genom kaskadförlopp. Om en 

kraftproduktionsmodul inte har tillräcklig förmåga till feltålighet och kraftproduk-

tionsmodulen tappar sin nätanslutning vid ett fel inom ramen för kravbilden innebär 

detta ett följdfel som inte inryms inom dimensionering av elsystemet med n-1. Om det 

inledande felet medför följdfel uppger Svenska kraftnät att det finns stor risk att övriga 

4 Kostnadskalkylen som Holmen utfört, vid ökad Prnax med bibehållet tröghetsmoment, inkluderar bland annat 

kostnadsposter för dyrare generator, nytt generatorställverk och komplettering av kabelförband. 

5 För detta alternativ tillkommer kostnader för bland annat dyrare generator med kringutrustning, nytt bär- och 

styrlager samt armkors och uppgradering av lyftanordningar. 
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produktionsanläggningar och att andra anläggningar utsätts för påfrestningar som ligger 

utanför kravbilden på kraftproduktionsmoduler. Kraftsystemet står då inför risken för 

kaskadbortfall av kraftproduktionsmoduler med nätsammanbrott som följd. 

Kravbilden i EIFS2018:2 är enligt Svenska kraftnät ställd utifrån de ur ett 

feltålighetsperspektiv mest fördelaktiga ramförutsättningarna, det vill säga generatorns 

och nätets arbetspunkt. Det är därför av stor vikt att kravet upprätthålls för att ha 

tillräcklig förmåga till feltålighet även vid mindre gynnsamma driftförhållanden. Svenska 

kraftnät bedömer att vald tidsparameter och valda ramförutsättningar är väl avvägda för 

att uppnå säker drift och samtidigt ger tydliga och entydiga beräkningsförutsättningar. 

Felbortkopplingstid, generatorns arbetspunkt och nätets arbetspunkt är tre parametrar 

som tillsammans utgör en total kravbild. Man kan enligt Svenska kraftnät inte ändra en 

parameter enskilt utan samtliga tre parametrar måste behandlas som en enhet. 

Svenska kraftnät menar att en kraftproduktionsmoduls feltålighetsförmåga ska kunna 

upprätthållas vid alla typer av felhändelser i nätet. Detta innebär att även om 

kraftproduktionsmodulen ansluts via en radiell ledning, som kommer frånkopplas vid ett 

korrekt bortkopplat fel på samma radiella ledning, så är robusthetskravet fortfarande 

tillämpbart. 

RfG har ett grundkrav på felbortkopplingstid tclear, ( 1 mellan 0,14-0,15 sekunder. Svenska , 

kraftnät har i sin roll som systemansvarig myndighet tidigare uppgett att ett högre värde 

på tclear är nödvändigt för att uppnå säker drift och tillräcklig förmåga till feltålighet i det 

svenska kraftsystemets synkrona produktionsflotta6. Det högre värdet än RfG:s 

grundkrav ger enligt Svenska kraftnät de marginaler som krävs för att berörd 

systemansvarig ska kunna säkerställa att kraftproduktionsmodulens feltålighetsförmåga 

kan upprätthållas under hela sin tekniska livstid, i takt med att systemet runt om 

förändras. I övrigt gäller att i det svenska elsystemet finns redan idag exempel på 

synkrona kraftproduktionsmoduler där en förändring av arbetspunkten från P=Pmax, 

cos y = 0,99 övermagnetiserad till P=Pmax, cos y = 0,99 undermagnetiserad reducerar den 

maximala felbortkopplingstiden med mellan 0,030-0,040 sekunder. Ett tidstillägg på 

0,050 sekunder i förhållande till grundkravets 0,15 sekunder har därför bedömts vara ett 

balanserat val. Sammantaget anser inte Svenska kraftnät att det är lämpligt att ge 

undantag för kravet om feltålighet förutom om det finns synnerliga skäl. 

Holmen har uppgett till Ei att ett byte från ett induktivt respektive kapacitivt cos cp =0,99 

innebär en variation i maximal felbortkopplingstid om cirka 0,010 sekunder för en 

ombyggd Junsterforsen G1 med en maximal kontinuerlig effekt om 35 MW. Holmen 

visar också hur lång tid det tar innan felbortkopplingssystemet kopplar från ett shuntfel 

på linjen där Junsterforsen G1 är ansluten. I praktiken innebär detta att Junsterforsen G1 

inte kan förbli ansluten till nätet med fortsatt stabil drift efter ett fel i anslutningspunkten, 

eller någonstans utefter linjen, för längre felbortkopplingstider än 0,135 sekunder. 

Holmen gör bedömningen att tillämpning av kravet förutsätter ett maskat nät. 

6 Diarienummer: 2018-101711. 
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Holmen anser att den beräknade maximala felbortkopplingstiden med marginal 

uppfyller krav för säker drift och att den med råge överstiger felbortkopplingstiden för 

linjen. Den planerade ombyggnaden av Junsterforsen G1 innebär enligt Holmen en 

ytterst liten ökad risk för systemstörning även vid bortkoppling av AL1 vid fullt 

kapacitetsutnyttjande. Holmen inser att det för samhället är en balansgång mellan ökad 

tillgänglig effekt från vattenkraft och systemstabilitet i nätet. En strikt tillämpning av 

kravet på feltålighet i detta fall skulle enligt Holmen få en högst begränsad betydelse för 

systemstabiliteten samtidigt som effekthöjning sannolikt omöjliggörs i ett ekonomiskt 

perspektiv. I Holmens beslut om investering värderas också tekniska risker, såsom 

ändrad rotordynamik, om ett ökat tröghetsmoment skulle krävas för effekthöjning. 

Holmen konstaterar också att Junsterforsen G1 med den planerade ombyggnaden skulle 

uppfylla det generella kravet om en maximal felbortkopplingstid om 0,15 sekunder som 

tillämpas i samtliga övriga länder i det nordiska synkronområdet. 

Holmen menar att följderna av en tillämpning av kravet i EIFS 2018:2 om feltålighet 

innebär att de kan behöva minska den maximala kontinuerliga effekten i Junsterforsen 

G1 och att en ökning av den maximala kontinuerliga effekten från 30 MW till 35 MW 

därmed inte är intressant. Holmen uppger att alternativet att öka tröghetsmomentet för 

att klara ett krav om 0,20 sekunder för en maximal kontinuerlig effekt om 35 MW aldrig 

har varit aktuellt eftersom det skulle ändra karaktären på ombyggnaden från 

maskinutbyte till ett större anläggningsprojekt. 

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet 

EU-kommissionens förordning 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för 
nätanslutning av generatorer (RfG) 

De anslutningskrav som fastställs i denna förordning ska tillämpas på nya 

kraftproduktionsmoduler (artikel 3). 

Befintliga kraftproduktionsmoduler av typ C och D omfattas av kraven om de ändras i 

sådan omfattning att dess anslutningsavtal måste ses över grundligt i enlighet med 

följande förfarande: 

a) En ägare av en kraftproduktionsanläggning som avser att genomföra en 

modernisering av en huvudapparat eller utbyte av utrustning som påverkar 

kraftproduktionsmodulens tekniska förmåga ska i förväg meddela sina planer till 

den berörda systemansvarige. 

b) Om den berörda systemansvarige anser att omfattningen av moderniseringen 

eller utbytet av utrustning är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs ska den 

systemansvarige meddela den berörda tillsynsmyndigheten, eller i tillämpliga 

fall medlemsstaten. 

c) Den berörda tillsynsmyndigheten, eller i tillämpliga fall medlemsstaten, ska 

besluta om det befintliga anslutningsavtalet behöver ändras eller om ett nytt 

anslutningsavtal krävs, och vilka krav i denna förordning som ska tillämpas 

(artikel 4.1 a). 
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Anslutningsavtal definieras som "ett avtal mellan å ena sidan den berörda system-

ansvarige och å andra sidan ägaren av kraftproduktionsanläggningen, ..., som anger den 

aktuella placeringen och särskilda tekniska krav för kraftproduktionsanläggningen, ..." 

(artikel 2.14). 

För kraftproduktionsmoduler med tröghet ska största tillåtna inledande fördröjning (ti) 

till följd av en stegformig ändring av frekvensen vara 2 sekunder. Om fördröjningen är 

längre än 2 sekunder ska ägaren av kraftproduktionsanläggningen motivera 

fördröjningen genom att förse den berörda systemansvarige för överföringssystemet med 

styrkande teknisk information (artikel 15.2 d iii). 

Synkrona kraftproduktionsmoduler av typ D ska förbli anslutna till nätet med fortsatt 

stabil funktion efter störningar i elkraftsystemet till följd av korrekt bortkopplade fel. 

Denna förmåga ska vara i enlighet med anslutningspunktens spänning-tidsprofil vid 

feltillstånd som anges av den berörda systemansvarige för överföringssystemet. 

Spänning-tidsprofilen ska visa en nedre gräns för de faktiska huvudspänningarna på 

nätets spänningsnivå vid anslutningspunkten i samband med ett symmetriskt fel, som en 

funktion av tid före, under och efter felet. Den nedre gränsen ska anges av den berörda 

systemansvariga för överföringssystem inom följande intervall (artikel 16.3 a): 

Uret = 0,0 tclear: 0,14-0,15 sekunder (eller 0,14-0,25 sekunder om detta krävs för 

systemskydd och säker drift) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för 
nätanslutning av generatorer, EIFS 2018:2 

En synkron kraftproduktionsmodul av typ D ska förbli ansluten till nätet med fortsatt 

stabil funktion efter ett fel i anslutningspunkten med följande spänningsparametrar 

(3 kap. § 35): 

Uret = 0,0 tclear: 0,20 sekunder 

Vid beräkning av förmåga till feltålighet ska arbetspunkten för kraftproduktionsmodul 

typ D, innan fel i anslutningspunkten, motsvara maximala kontinuerliga effekten och 

något övermagnetiserad så att det reaktiva utbytet i anslutningspunkten är noll. 

Spänningen i anslutningspunkten ska vara 100 procent. Det felfall som ska analyseras ska 

motsvara ett trefasigt fel i anslutningspunkten med en felbortkopplingstid om 0,20 

sekunder (3 kap. 40 §). 

Eiss motivering till beslutet 

Den planerade ombyggnaden av Junsterforsen G1 påverkar kraftproduktionsmodulens 

tekniska förmåga och inkluderar bland annat byte av turbin och generator. Ei bedömer 

att omfattningen av ombyggnaden är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs. Svenska 

kraftnät delar denna uppfattning. 
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Holmen uppger att Junsterforsen G1 efter den planerade ombyggnaden kommer att 

uppfylla samtliga tillämpliga krav i RfG och EIFS 2018:2 förutom kravet i RfG om längsta 

tillåtna inledande fördröjning (ti) till följd av en stegformig ändring av frekvensen om 2 

sekunder och kravet om maximal felbortkopplingstid (tciear) om 0,20 sekunder utifrån de 

förutsättningar som fastställs i EIFS 2018:2. 

Den längsta tillåtna inledande fördröjning (ti) till följd av en stegformig ändring av 

frekvensen påverkas av att Junsterforsen G1 är ett kraftverk av kaplantyp med långa 

vattenvägar. Intagskanalen är cirka 500 meter och utloppstunneln är drygt 800 meter 

med en extra utloppskanal som är cirka 300-500 meter lång. De långa vattenvägarna 

kommer inte att ändras i och med den planerade ombyggnaden och reglersystemet 

behöver därmed utformas på ett driftsäkert sätt som beaktar dessa förutsättningar. 

I och med ombyggnaden kommer det mekaniska glappet i reglersystemet, från styrsignal 

till ledskenöppning, att minska vilket bör förbättra den inledande fördröjningen. Det är 

enligt Holmen dock svårt att säga om det går att tillhandahålla en inledande fördröjning 

till följd av en stegformig ändring av frekvensen om 2 sekunder. Holmen har uppgett att 

ombyggnaden inte ska innebära en försämrad driftsäkerhet för anläggningen. 

Svenska kraftnät har inte inkommit med några synpunkter på att Junsterforsen G1 

eventuellt inte kommer att uppfylla kravet om inledande fördröjning till följd av en 

stegformig ändring av frekvensen efter ombyggnaden. 

Junsterforsen G1 klarar idag en maximal felbortkopplingstid ,tclear, om 0,192 sekunder. 

Efter ombyggnaden, som innebär att den maximala kontinuerliga effekten ökas från 

dagens 30 MW till 35 MW med bibehållet tröghetsmoment, beräknas Junsterforsen G1 

klara en maximal felbortkopplingstid om 0,180 sekunder. 

Synkrona kraftproduktionsmoduler av typ D ska förbli anslutna till nätet med fortsatt 

stabil funktion efter störningar i elkraftsystemet till följd av korrekt bortkopplade fel. Vid 

beräkning av förmåga till feltålighet ska arbetspunkten för en kraftproduktionsmodul av 

typ D, innan fel i anslutningspunkten, motsvara den maximala kontinuerliga effekten och 

något övermagnetiserad så att det reaktiva utbytet i anslutningspunkten är noll. Det 

felfall som ska analyseras ska motsvara ett trefasigt fel i anslutningspunkten med en 

felbortkopplingstid om 0,20 sekunder. Synkrona kraftproduktionsmodulers maximala 

felbortkopplingstid blir kortare efter en ombyggnad som leder till ökad maximal 

kontinuerliga effekt eller ett minskat tröghetsmoment. Omvänt blir den maximala 

felbortkopplingstid längre efter en ombyggnad som leder till en minskad maximal 

kontinuerliga effekt eller ett ökat tröghetsmoment. 

Svenska kraftnät har fastställt ett högre värde för felbortkopplingstid (tdear) än RfG:s 

grundkrav på 0,14-0,15 sekunder. En anledning till detta är att Svenska kraftnät menar 

att en förändring av arbetspunkten från något övermagnetiserad till något 

undermagnetiserad kan reducera den maximala felbortkopplingstiden för en 

kraftproduktionsmodul med mellan 0,030-0,040 sekunder. Därför menar Svenska 

kraftnät att ett tidstillägg om 0,050 sekunder i förhållande till RfG:s grundkrav på mellan 
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0,14-0,15 sekunder är ett balanserat val. Holmen uppger att en förändring i 

arbetspunkten från något övermagnetiserad till något undermagnetiserad innebär en 

förändring i maximal felbortkopplingstid om cirka 0,010 sekunder för Junsterforsen G1. 

Därmed kan valet av ett högre värde för felbortkopplingstid inte motiveras utifrån valet 

av arbetspunkt för Junsterforsen G1. 

Den planerade ombyggnaden av Junsterforsen G1 innebär en verkningsgradsförbättring 

och en ökning av den maximala kontinuerliga effekten med cirka 5 MW. Detta medför att 

kraftverket i högre grad kan användas som flexibel resurs på elmarknaden. Om 

Junsterforsen G1 skulle behöva uppfylla kravet om feltålighet i EIFS 2018:2 skulle 

ökningen av den maximala kontinuerliga effekten utebli. Den planerade ombyggnaden 

innebär möjligen en ökad risk för systemstörning då Junsterforsen G1:s förmåga till 

feltålighet försämras marginellt men den är fortfarande bättre än RfG:s grundkrav. Ei 

överväger därför det positiva i ökad flexibel förnyelsebar produktion som bidrar till 

regeringens mål om ett förnybart elsystem och det negativa i en möjlig ökad risk för 

systemstörning. Ei menar att de sammanvägda konsekvenserna av ombyggnaden är 

positiva för elsystemet i detta fall. 

Med hänsyn till ovan och till att det är fråga om en ombyggnad av en redan befintlig 

produktionsanläggning bedömer Ei att det finns skäl att i detta fall tillämpa samtliga 

krav i RfG förutom kravet i artikel 15.2 d iii i RfG om längsta tillåtna inledande 

fördröjning (ti) om 2 sekunder till följd av en stegformig ändring av frekvensen och de 

nationella kraven i 3 kap. 35 och 40 g i EIFS 2018:2 om maximal felbortkopplingstid 

(tclear), efter den planerade ombyggnaden. 
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Hur man överklagar 

Se bilaga, Så här gör du för att överklaga beslutet. 

Detta beslut har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Vid den slutliga 

handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Moren, avdelningschefen Tommy 

Johansson, juristen Erik Blomqvist, analytikern Lena Jaakonantti samt analytikern Martin 

Nilsson, föredragande. 

Anne rVadasz Nilsson 

Martin Nilsson 

Bilagor 

Bilaga - Så här gör du för att överklaga beslutet 

Skickas till 

Affärsverket svenska kraftnät (delges) 

Holmen Energi AB (för kännedom) 
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