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VINDSTYR TEKNIK 
Möjliggör att från ett överliggande system/ plattform  styra totala produktionen från alla 
anslutna vindkraftverk automatiskt i realtid  

Grundsystem Databas
Start-/ stopporder/ effekt/
vindhastighet/status 

Vindstyr Modul ( kodning) 
Nyttjar start/stoppfunktion till att styra
total effekt hos anslutna verk jämlikt



VARFÖR? 
Grund: Gotland idag 133 vindkraftverk. 
Vindkrafts möter ca 50% av behovet på årsbasis  

50%  Effekt NYA verk : 50%  Effekt GAMLA verk

Regelverk- SvKFS 2005:2 = kontrollera produktion
reglerbart 

GEAB: Omfattande uppgradering av system 2018
Årliga revisionsperioder 



NYTTOR? 
Skapar Flexibilitet =Mer vind i ett begränsat elnät

GVP aggregator= Möjlighet att styra 97% av öns vindel

=Bättre kontroll och trygghet för nätägare
=Nätägaren kan ha mindre marginaler
=Mer vindkraft totalt i nätet 
=Båda parter vinner

Optimerar elsystemet - drift/underhåll/driftstörning
Automatiskt & smart 
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HUR FUNKAR DET? 
GEAB             50%                   order max effekt från  

Vems tur? X?       Y?        Z?          
Vindstyr beräknar 
Mål- få ner effekten till orderns värde

1, Turordningslista
2, Turordningslistan tar hänsyn till förlorad 
produktion utifrån EFLH + senaste stopp  
EFLH -Fullasttimmar



SVARSTID? 
Svarstid order/stopp 30 sek-10 min   (20% max effekt inom 5sek) 

Nedreglering 2MW/min

Uppreglering 1MW/min 

Stegvis reglering                      X, 1MW  STOPP
30 sek
Y,   1MW STOPP …



VINDSTYR
Inhämtning av data? Fabrikat/styrning mm

Äldre  ParkPC =dator     VS

NYA Data över internet
Protokoll; OPC

Sker via verkets anslutning alt via sms mottagare



STRUKTUR
Ägs av GVP
GVP har avtal = alla vindkraftsägare/ medlemmar GVP
GVP har ett avtal med GEAB



FRAMGÅNGSFAKTORER
- Se möjligheter / samarbete  GEAB/GVP
- Win-win situation  (ökar intäkter/ Skapar flexibilitet)
- Optimerar elsystemet (vid fel/underhåll)
- Jämlikt= Fördelar ansvar mellan producenter
- Minskar risk
- Automatiskt = enkelt! 
- Tillåter styrning i realtid & följer lastkurvan
- Uppfyller lagvillkor 
- Skapar möjligheter för nya marknadsplatser 
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