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SAMMANFATTNING
Avregleringen och integreringen av den nordiska elmarknaden i
unionens inre elmarknad kommer att ge stora effekter på det
nuvarande svenska energisystemet. I synnerhet vattenkraften som
har varit en av grundpelarna i detta, kommer att spela en signifikant
annorlunda roll under dessa nya omständigheter. Priset på el kan
logiskt förväntas stiga och anta en mer dygnsvarierande karaktär än
tidigare vilket kommer att ge avsevärt högre vinster då
producenterna kommer att anpassa driften efter detta.
I den här studien som utgör ett fundament för vidare forskning
utreds i första hand de grundläggande driftsändringar som kommer
att inträffa då vinsten maximeras men även den ekonomiska
aspekten på detsamma kartläggs. Studien omfattar i huvudsak
optimerande beräkningar som visar hur vattenkraftverken kommer
att drivas för att uppnå en maximal avkastning utefter dessa nya
randvillkor. Modellerna som har utvecklats för att analysera detta
avbildar ett stycke från Indalsälven med anläggningar ägda av
Jämtkraft i Östersund som storskaligt tillämpningsexempel samt en
mindre modell som beskriver ett stycke av Stångån med
anläggningar ägda av Tekniska Verken i Linköping. Modellerna
analyserar en mängd olika scenarion vad gäller vattentillgång med
medeltillrinning samt en mängd autentiska årstillrinningar.
Resultaten visar i stort att intäkten kommer att fördubblas då driften
ändras från den traditionellt årsfokuserade till en mer
dygnsvarierad, då systemgränserna utvidgas i och med
integreringen i en europeisk avreglerad elmarknad.

ABSTRACT
The deregulation and integration of the Nordic electricity market
into the European Union's internal electricity market will have a
major impact on the current Swedish energy system. In particular,
Swedish hydropower, the mainstay of Swedish energy, will have a
significantly different role under these new conditions. The price of
electricity can logically be expected to rise and to fluctuate more on
a daily basis, leading to a considerable increase in profits for
suppliers as they adapt their operations.
The primary purpose of this study, which forms a basis for further
research, is to investigate the fundamental operational changes that
will occur when profits are maximised along with their economical
effects. It contains, in particular, optimisation calculations which
show how hydropower plants must be operated to achieve
maximum profit under these new constraints. The larger of the two
main models, which have been developed to perform this analysis,
represents a vital area in Indalsälven, which contains plants owned
by Jämtkraft AB in Östersund, while the smaller is of Stångån with
plants owned by Tekniska Verken AB in Linköping.
The results show that revenue will generally double when
hydropower operations are altered from the traditional yearly based
focus to a more day to day focus as the border of the energy system
expands and the electricity markets of today are integrated into a
homogeneous deregulated European one.

”Politisk skicklighet är att förutsäga vad som kommer att hända
imorgon, nästa vecka, nästa månad och nästa år. Och efteråt
förklara varför det inte inträffade.” / Winston Churchill
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BILAGOR

1 Inledning
1.1 Bakgrund
En stark omvälvning av sättet att betrakta de traditionella systemen
pågår för närvarande inom Europa. Inte minst ger sig detta till känna då
det gäller ”vårt” energisystem, vilket tyvärr inte uppmärksammas i alla
sammanhang. Det gamla tankesättet att allt ska klaras av innanför
nationens gränser vilka också utgjorde systemgränsen för energisystemet
innan den nordiska avregleringen av elmarknaden, mattas allt mer av då
gränserna har flyttats. Idag ska systemgränsen istället dras runt de
länder i Europa som har enats om att ha gemensamma fria marknader
vilka även elmarknaden räknas tillhöra. Ambitionen inom EU är att el
skall säljas fritt över de europeiska gränserna som vilken annan
industriprodukt som helst och således låtas värderas efter tillgång och
efterfrågan. I Sverige har elmarknaden gått mot en total avreglering i
omgångar med start från 1 januari 1996. Senaste steget togs 1 juli 2004,
då avregleringen började gälla för företag i alla unionens länder. Allt har
genomförts enligt Europarådets direktiv 96/92/EG. Idag är situationen
som sådan att det i Europa finns ett antal avreglerade elmarknader som
elen ska kunnas handlas mellan men någon homogenisering av priser
har inte ännu hunnit uppstå i någon större utsträckning. Detta förväntas
inträffa då fysiska hinder, så som flaskhalsar i transmissionssystemet och
gränstariffer mellan områdena arbetas bort, som det tidigare nämnda
eldirektivet föreskriver. Tidsåtgången innan normaliseringen är en
realitet är ingen som egentligen vågar uttala sig om, men av tidigare
erfarenheter i liknande situationer är det känt att det kan gå fort då
marknadskrafterna tillåts att verka fritt.
Ovanstående kommer med mycket hög sannolikhet att verka
uppåtdrivande på de nordiska elbörspriserna då dessa tidigare har legat
på en avsevärt lägre nivå än de europeiska1. En helt annan variation av
prisbilden är också typisk för Europa. Detta förväntas i sin tur påverka
det svenska energisystemet ur en mängd olika aspekter vilka bland
andra har behandlats i studier gjorda vid avdelningen för energisystem,
1
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Linköpings universitet2. I denna studie visas hur vattenkraften kommer
att påverkas. Av en del aktörer inom branschen har en viss svårighet att
ta till sig hypotesen kunnat upplevas men Jämtkraft AB i Östersund, har
dock varit villiga att ställa upp som finansiärer till denna studie. Detta
har resulterat i ett forskningssamarbete mellan Jämtkraft AB, Linköpings
universitet och Mitthögskolan (numera Mittuniversitetet).
1.2 Forskningshypotes
När systemgränsen utvidgas i och med att den nordiska elmarknaden
fullt ut integreras i en avreglerad europeisk och fokus övergår från
systemansvar till vinstmaximering, kommer den nordiska vattenkraften
att få en signifikant annorlunda funktion i energisystemet.
1.3 Syfte
Syftet med denna avhandling är att uppmärksamma såväl som
undersöka de ändringar i funktionalitet som en avreglerad europeisk
elmarknad kommer att innebära för den nordiska vattenkraften. Vad
som beaktas är de principiella ekonomiska aspekterna för några olika fall
som betraktas som typiska för nordiska vattenkraftsproducenter.
Avhandlingen är också tänkt att utgöra ett fundament för vidare
forskning rörande möjligheter och effekter som den fullt ut avreglerade
europeiska elmarknaden kan tänkas medföra för vattenkraften.
1.4 Avgränsningar
Systemgränsen för beräkningarna i denna studie utgörs av den
homogena och avreglerade europeiska elmarknaden. Några ambitioner i
att bedöma tidsåtgången tills dess att denna situation är en fullt ut
fungerande realitet görs ej, men antas i enlighet med Europarådets
direktiv 96/92/EG som trädde i kraft 1 juli 2004 vara den tillgängliga.
Marknaden antas också fungera problemfritt.

2

Exempelvis Trygg, 2005, Thollander & Tyrberg, 2003, Gebremedhin, 2003

2

Beräkningarna syftar på detta stadium explicit till konsekvenser för
vattenkraften. Övrig systempåverkan beaktas inte i modellerna.
I modellerna beskrivs kraftverken i förenklad form. Studien syftar inte
till att göra en driftsoptimering, så huruvida generatorerna arbetar i den
optimala
kombinationen
betraktas
som
oväsentligt.
Kraftverksbeskrivningen har modellerats genom att varje anläggning
endast har en (1) generator med fullständig verkningsgrad. Anledning
till att detta anses kunna göras är att beräkningarna syftar till att visa på
principiella resultat där finskalig noggrannhet är av lägre prioritet.
Vad gäller vattenmagasin så har dessa avbildats med de lagstadgade
vattendomarna som randvillkor.
1.5 Litteraturöversikt
Då det gäller driftsoptimering av vattenkraftssystem har en uppsjö av
modeller och modelleringsverktyg utvecklats sedan långt tillbaka som
bygger på linjärprogrammering. Det finns än fler studier som är
baserade
på
dessa.
Under
de
senare
åren
har
dock
driftsoptimeringsstudier fokuserats på matematiskt mer avancerade
studier som till exempel har baserats på dynamiskt ickelinjära modeller
(Mahmoud M., 2003) men även stokastiska (Lamond F.B., 1996)
(Nandalal K.D.W., 2002) sådana. De förstnämnda för att uppnå än högre
noggrannhet och detaljrikedom i driftoptimeringarna och de senare i
försök att erhålla ett bättre grepp över tillrinningen. Exemplen i denna
studie är dock avsedda att ligga på en mycket högre betraktelsenivå där
termer med högre detaljrikedomsnivå inte blir framträdande.
Även en del studier som belyser den småskaliga vattenkraftens
betydelse (Paish O., 2002) finns att finna och även de som visar på
samkörningseffekter med vindkraft (Jaramillo O.A., 2003). Dessa speglar
intresset för förnyelsebar energi och är förvisso intressanta men även
dessa är att betrakta som rena driftsoptimeringar av systemen.
Studier som belyser vattenkraften ur ett europeiskt perspektiv där en
gemensam elmarknad och ett effektdimensionerat energisystem
förekommer har varit svåra att hitta. En del studier som närmar sig detta
finns dock. Exempelvis diskuterar Finon D. m.fl. (2004) effekter som kan
3

förväntas uppstå då de ickenordiska länderna i Europa nu är på väg att
uppnå en avregleringsnivå liknande den nordiska. Tufegdzic N, (1996)
diskuterar i en artikel en korttidsoptimering i ett australiskt system med
en avreglerad elmarknad men även denna är mer matematik- och
driftsoptimeringsinriktad.
De två mest intressanta studierna som har hittats överblickar ur globala
perspektiv. Bartle A. (2002) har sammanställt världens totala
vattenkraftsproduktion och lägger tonvikten på den potential som finns i
denna för uppgradering men även nyutbyggnad, för att möta
koldioxidhotet. Bernhard L, m.fl. (2005) har sammanställt den
europeiska vattenkraften och dess potential utefter de starka
indikationer som finns på ett förändrat klimat vilket då skulle påverka
den europeiska vattenkraftsproduktionen i negativ riktning.

4

2 Elmarknaden
El-monopolet i Sverige avskaffades i enlighet med riksdagsbeslut 19963.
En fri marknad där el kunde säljas och köpas efter tillgång och
efterfrågan, i likhet med andra industriprodukter instiftades i amarbete
med Norge, som redan hade avreglerat sin elmarknad två år tidigare.
Nordpool, som elbörsen på denna nordiska elmarknad heter, blev
världens första multinationella marknadsplats för utbyte av elektricitet.
De resterande nordiska länderna, med undantag av Island, har anslutit
sig efterhand4.
Avregleringen har beslutats att bli genomförd i steg. Första svenska
steget som innebar någon betydelse för kunderna togs 1999, då kravet på
installation av ny elmätare för de som önskade köpa sin el från annat
håll än den lokala producenten togs bort5. Den 1 juli 2004, skulle
marknaden vara helt avreglerad för företagskunder i unionen och den 1
juli 2007 ska marknaden vara helt avreglerad för alla kunder6. Liknande
utvecklingsprocesser pågår i alla EU-länderna och målet är att EU
slutligen ska ha en homogen inre elmarknad.
2.1 Elmarknaden i dagsläget
I inledningsskedet av Sveriges anslutning till Nordpool visade elspotpriset en starkt dynamiskt stigande trend. Några egentliga orsaker till
detta bortsett från att det förvisso var ett torrår 1996, verkar dock inte ha
funnits utan förklaras mest av den osäkerheten som då rådde inför den
nya situationen. Ingen var ju helt säker på var det marknadsmässiga
priset på el låg så aktörerna torde ha testat sig fram en aning.

Rskr: 1991/92:322
Nordpool
5 Nordpool
6 Europakommissionen
3
4
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Efter drygt ett år hade marknaden stabiliserat sig och priserna sjunkit till
omkring 100 SEK/MWh.

Figur 1 Månadsmedelsprisutveckling på den nordiska el-spotmarknaden sedan
avregleringen

När man betraktar prisutvecklingskurvan ovan kan man tydligt se att
efter det första året av viss osäkerhet och torrår, har den i förväg
förmodade utvecklingen av priset blivit den gällande. Vintertid då
elbehovet är högre och då man dessutom måste förlita sig till det
magasinerade vattnet är priserna högre. Sommartid då situationen är
den omvända håller priserna sig lägre. Det högsta elpriset brukar infinna
sig runt årsskiftet och det lägsta under juli månad. Våren 2001 sjunker
dock inte elpriset på brukligt sätt trots att det var ett våtår. 2002 och 2003
följer sedan som extrema torrår vilket kan vara en del av förklaringen till
att elpriset nu är högre. Fyllnadsgraderna i magasinen började dock
återgå till de normala under 2004 och priset sjunker något. Den extrema
prisstegringen mellan jul och nyår 2002 orsakades av effektbrist då dessa
dagar var mycket kalla. I samband med detta var också två
kärnreaktorer tagna ur drift.
Sammanfattningsvis:
Den nuvarande nordiska elmarknaden kännetecknas av en
tydlig årsvariation av el-spotpriset.

6

Idag sker den huvudsakliga handeln med el via börshandeln på
Nordpool. År 2004 omsattes där 167 TWh vilket motsvarar ungefär 45 %
av den nordiska totala elproduktionen. Handeln som sker på Nordpool
kan ske över nationsgränserna men majoriteten är inhemsk handel i
respektive land7. En stor del av handeln sker dock fortfarande utanför
Nordpool. Denna handel kan till exempel bestå av direktavtal mellan
elproducent och konsument, men även av den handel som sker mellan
norden och andra länder. All elhandel mellan de nordiska länderna sker
dock idag via Nordpool8. Följande figur illustrerar all typ av handel med
elkraft som sker till och från de nordiska länderna.

Figur 2 Elkraftsutbyte år 2003 i GWh

Mycket uppmärksamhet har riktats i medierna till Sveriges behov av att
under de senaste åren importera elkraft från våra grannländer och då
7
8

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät
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med en negativ antydan. Med de utflyttade systemgränserna är detta
snarare ett tecken på att systemet fungerar som det ska. Man kan idag
jämföra det med en situation under de gamla förhållandena då något län
i Sverige behövde köpa elkraft från en producent i ett närliggande län
under vissa perioder. Någon större uppmärksamhet röntes knappast
kring det. I dag finns ingenting som kan kallas ett svenskt energisystem.
För närvarande har vi ett nordiskt energisystem som ligger i startfasen
för att utvecklas till ett europeiskt. Vi importerar elkraft då vi har torrår
och exporterar den samma under våtår. Balansen mellan export och
import till Sverige har sedan avregleringen varit ganska jämn men
faktum är att Sverige har ett exportnetto under dessa nio år på 1,2 TWh.

Figur 3 Sveriges export och import av elkraft sedan avregleringen

Om kvalitén på den importerade elkraften ur miljösynpunkt jämförs
med den från den svenska basproduktionen från vatten- eller kärnkraft
så blir det naturligtvis ett koldioxidtillskott då marginalproduktionen
sker med dansk kolkondens9, men man gör i så fall en felaktig
jämförelse. Importen ska istället betraktas som ett mer kostnadseffektivt
alternativ till att starta upp de svenska effektreserverna som också
baseras på fossila bränslen.

9

Werner S., 2001

8

2.2 Den kommande elmarknaden
Dagens elmarknader i Europa ska enlig Europarådets direktiv 96/92/EG
slutligen integreras som delmängder i en inre europeisk elmarknad.
Även vissa länder som har valt att inte delta fullt ut i unionssamarbetet
har ändå valt att ansluta sig till det europeiska energisamarbetet. Norge
och Schweiz är sådana exempel. Direktivet föreskriver att elkraft ska
vara en konkurrensutsatt produkt i likhet med andra produkter som
köps och säljs över öppen marknad. Vidare för att möjliggöra detta,
föreskrivs att inga flaskhalsar får förekomma i transmissionssystemet,
dvs. elnätet. Inte heller diskriminering gentemot aktörer på marknaden
får förekomma.
Alla nuvarande marknader i de länder som ska ingå i samarbetet med
den inre marknaden har eller genomgår för närvarande en reformation
på liknade sätt som Sverige har gjort. De flesta länder har till dags dato
konkurrensutsatt sin elhandel och anslutit sig till, eller etablerat börser
liknande Nordpool. Arbetet går dock med varierande takt men
ambitionen är att marknaden ska vara homogen 2007. Norge och Sverige
har legat i frontlinjen för denna utveckling och har kommit längst hittills
genom etablissemanget av Nordpool, där alla de nordiska länderna (med
undantag av Island) nu verkar. När denna homogenisering väl är
genomförd kommer elmarknaden få en helt annan karaktär än den som
var gällande på den tigare nordiska elmarknaden. Eftersom den
nordiska elmarknadens omsättning är mångfalt mindre än de
kontinentala elmarknadernas kommer också dessas karaktär bli den
rådande på en homogen europeisk elmarknad. I de nordiska länderna
som är anslutna till Nordpool producerades år 2004 drygt 360 TWh
elkraft.10 Detta ska då vägas mot de ungefärliga 2680 TWh elkraft som
produceras inom hela den europeiska unionen.11 Lägger man därtill
Norges12 produktion på 130 TWh och Schweiz13 på 67 TWh erhålls en
marknad inom vilken det produceras nästan 2880 TWh.
Marknadsandelen Nordpool utgör på en homogeniserad europeisk

STEM
IEA
12 IEA
13 IEA
10
11
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elmarknad motsvarar då knappt 13 %. En sådan ringa marknadsandel
torde knappast göra mer än ett marginellt genomslag.
På kontinenten har man i huvudsak effektdimensionerade energisystem
till skillnad mot det energidimensionerade vi har i norden. I
effektdimensionerade energisystem ger efterfrågan en avsevärt högre
påverkan på priset. Prisbilden på de kontinentala marknaderna
kännetecknas mer av dess starka dygnsvariationer. På grund av
storleksförhållandena som beskrivits tidigare kommer det homogena
europiska energisystemet betraktas som ett effektdimensionerat och som
konsekvens av det också erhålla de starka dygnsvariationerna i elpriset.
På de kontinentala elbörserna är elpriset högt dagtid under arbetsveckor
och lågt under övrig tid. Med dagtid avses perioden mellan klockan 8
och 16. Även inom denna period varierar priset mer eller mindre kraftigt
och det högsta priset infinner sig i regel vid lunchtid, det vill säga runt
klockan 12.

Figur 4 Exempel på prisskillnad av medelelpriset på Nordpool och EEX under
sommaren 2003

Även om direktivet föreskriver att avregleringen av den europeiska
elmarknaden ska vara slutförd år 2007 kommer troligtvis inte
marknadernas integrering i varandra vara fullständigt nådd till dess
men allt eftersom detta arbete fortskrider kommer dygnsrytmstendensen
öka alltmer i elpriset här i norden.
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Sammanfattningsvis:
Den nya europeiska elmarknaden kommer att kännetecknas
av en stark dygnsvariation av el-spotpriset.
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Vad som kan tyckas vara aningen märkligt är att normaliseringen av den
nordiska marknaden ännu inte har kommit längre än vad den faktiskt
har gjort. Endast en marginell skillnad går att urskilja i dagens elpriser
mellan dag och natt. I dagens läge finns egentligen ingenting som
hindrar de nordiska aktörerna att sälja el till kunder på kontinenten.
Argumentet till att detta inte görs är inte allt för sällan att inte tillräcklig
överföringskapacitet finns tillgänglig. Detta stämmer inte då
överföringskapacitet faktiskt finns, se figur 5.
Utbyggd överföringskapacitet14
(export/import från och till Sverige
eller skandinaviskt land)
1 1100/1300 MW
2 2050 MW
3 Ofullständig uppgift
4 2050/1600 MW
5 1000/950 MW
6 460/490 MW
7 1700/1300 MW
8 610 MW
9 600 MW
10 600 MW
11 1200/800 MW
12 1300 MW

Figur 5 Överföringskapaciteter inom
samt till och från norden.

Om utgångspunkten är att el ska exporteras till Tyskland ligger
begränsningen i hur mycket kabel 8,10 och 11 kan överföra. Det vill säga
Danmarks kapacitet till Tyskland samt Sveriges egna via Baltic Cable.
Kapaciteten Danmark/Tyskland är 1800 MW för export från Danmark
medan den svenska exportmöjligheten till Danmark är 2160 MW totalt.
Så långt blir då exportmöjligheten från Sverige till Tyskland 2410 MW
14

Siffrorna erhållna från Cathrine Näss, Nordpool Oslo
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men om det även antas att kabeln till Polen är tillgänglig för export från
Sverige till Tyskland blir det istället 3010 MW. Under ett år blir då detta
en möjlig elexport till Tyskland som uppgår till drygt 26 TWh. Detta
motsvarar ungefär 40 % av Sveriges totala vattenkraftsproduktion för att
sätta det i perspektiv eller drygt tio miljarder SEK om man räknar med
ett medelförsäljningspris på 400 SEK/MWh.
Om man istället betraktar det ur synvinkeln skandinavisk möjlig export
av el till kontinentala kolkondensbaserade områden faller även Danmark
och Finland in under denna rubrik. Den möjliga totala
överföringskapaciteten är då 6420 MW. Under ett år skulle då drygt 56
TWh el kunna exporteras. Detta motsvarar nästan 90 % av den svenska
vattenkraftsproduktionen under ett normalår.

Tabell 1 Total medelöverföringskapacitet till kolkondensbaserade
kontinentala områden.
Kabel
4
5
6
7
8
9
Totalt

Medelöverföringskapacitet
2 050
1 000
460
1 700
610
600
6 420

Export till dessa områden är ur miljöhänseende mer intressant än den
specifika exporten till Tyskland då den ger en föraning om hur mycket
kolkondensbaserad el som skulle kunna ersättas totalt med skandinavisk
el.
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Om man koncentrerar sig på den möjliga överföringskapaciteten som
Nordpool redovisar i sin prognos15 för vecka 17, 2005, skulle följande
mängd el i genomsnitt kunna exporteras till de kolkondensbaserade
områdena efter att medelvärden har räknats fram:

Tabell 2 Medelöverföringskapacitet vecka 17 2005 till
kolkondensbaserade kontinentala områden.
Kabel
4
5
6
7
8
9
Totalt

Medelöverföringskapacitet
1 793
1 000
264
1 133
412
310
4 912

Att medelvärden har beräknats beror på att den prognostiserade
överföringskapaciteten varierar mellan olika tidpunkter. Totalsumman
på 4912 MW i överföringskapacitet innebär att 825 GWh skulle kunna
exporteras till de kontinentala och kolkondens baserade länderna under
vecka 17.
Ytterligare kapacitet i det befintliga transmissionssystemet skulle också
kunna tänkas frigöras om kabeln mellan Finland och Ryssland byggs
om. Nuvarande kabel tillåter bara export från Ryssland.

15

Prognosvärdena finns i bilaga 3
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3 Vattenkraften
Vattenkraften har spelat en betydande roll under uppbyggnaden av det
svenska välfärdssamhället. Framväxandet och utvecklandet av
industrialismen i landet hade ett stort behov av energi och då inte kol
var tillgängligt som i södra Europa, fick den rika förekomsten av
rinnande vatten utgöra drivkraften. Genom att omvandla lägesenergin
till rörelseenergi som i sin tur omvandlades till elektrisk energi hade
man tillgång till en mycket effektiv och billig kraftkälla. De första
vattenkraftverken började byggas under 1890-talet och utbyggnaden höll
i sig med accelererande takt fram till 1970-talets början då den avtog.
Elbehovet fortsatte dock att öka men möttes upp av andra energislag och
då i huvudsak av kärnkraft. Idag svarar vattenkraften för i stort sätt
hälften av den svenska elproduktionen.

Figur 6 Elproduktionsfördelning i Sverige sedan 1950
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Vattenkraften har etablerat sig till att svara för basproduktionen av el i
Sverige. Den är tillförlitlig och stabil, men storleken av dess totala
årsproduktion kan dock variera mellan 75 och 55 TWh beroende på om
det har varit ett våt- eller torrår. Som jämförelse kan nämnas att
kärnkraften producerar cirka 70 TWh el årligen, och tillsammans utgör
de runt 90 procent av den totala elproduktionen i Sverige.
3.1 Vattenkraftens traditionella funktion i energisystemet
Vattenkraftens ursprungliga och traditionella funktion är primärt att
förse landet med elektricitet. Den medför också en unik möjlighet att
kunna lagra energi genom att magasinera vattenmassorna innan
kraftverken. Eftersom vattentillgången är starkt beroende av
tillrinningen till magasinen, har man på detta sätt kunnat flytta
tillgången från de vattenrika perioderna till de mer torra. Tillrinningen
består av det vatten som direkt tillförs genom nederbörden och det som
tillförs från anslutande vattendrag i vilka vattnet har samlat sig genom
avrinning från omkringliggande markarealer. Vintertid lagras vattnet på
marken i form av snö och is, vilket ger en kraftig intensitet i tillrinningen
under våren.

Figur 7 Årsreglering och produktion av vattenkraft

På vissa ställen har man även haft årsmagasin, det vill säga magasin där
vattnet kan lagras från ett våtår till ett torrår.
Eftersom vattenkraften är lätt att reglera har den även funktionen som
snabb effektreserv i elsystemet. Det är viktigt att frekvensen i nätet hålls
16

stabil mellan 49,9 och 50,1 Hz. Skulle den sjunka under det förstnämnda
värdet släpps mer vatten för att öka produktionen i en generator i ett
kraftverk någonstans. Detta kan till exempel inträffa om en
kärnkraftsreaktor i systemet snabbstoppas och orsakar ett
produktionsbortfall. Om det motsatta av någon anledning skulle inträffa,
det vill säga om frekvensen stiger, stryps istället vattengenomflödet i en
turbin. Ansvaret för detta hålls i första hand av Svenska Kraftnät, som i
sin tur har lagt ut balansansvaret på vissa vattenkraftsägande
energibolag.
3.2 Annalkande funktion hos vattenkraften
Som en följd av avreglering och homogenisering av de europeiska
elmarknaderna kan det logiska antagandet att funktionen hos
vattenkraften ändras ställas. Man måste naturligtvis även i
fortsättningen hålla sig till de lagstadgade vattendomarna samt parera
för vårfloder som tidigare men inom gränserna för detta torde
utnyttjandet bli mer dynamiskt då den företagsekonomiska aspekten
med vinstmaximerad drift sätts i fokus. Då vattenkraften har låg
driftskostnad och är lättreglerbar föreligger ingen anledning att anta att
starka ekonomiska incitament inte kommer att påverka driften.
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4 Metod
För att verifiera påståendet i forskningshypotesen har datormodellering
valts som tillvägagångssätt. Ett antal olika modelleringsverktyg
undersöktes innan valet gjordes. Kriterierna var att verktyget skulle
kunna avbilda elproducerande vattenkraftssystem på tillfredsställande
sätt och vara flexibelt så att nödvändiga eller önskvärda förenklingar
kunde tillämpas. Önskvärt var också att programvaran skulle vara
tillgänglig efter avtal för akademiskt bruk.
4.1 SHOP
Programvaran SHOP (Short-term Hydro Operation Planning)16 är
utvecklad vid Sintef energiforskning i Trondheim Norge, och är ett
verktyg för att planera och optimera vattenföringen i elproducerande
vattendrag. SHOP är en forskningsprogramvara som till viss del ligger
till grund för ICC System från norska POWEL. Som sådan är det
spartanskt då inget grafiskt användargränssnitt finns utan all indata
anges i ascii-format (textform), antingen genom direkt inmatning av
kommandon, eller skriptfiler. Dessa skriptfiler ska sedan kunna migreras
över till den kommersiella programvaran. Även utdata, eller resultaten,
presenteras på detta sätt och måste således efterbehandlas med en extern
programvara som exempelvis Microsoft Excel eller liknande.
Programvaran är kapabel att hantera komplexa hydrauliska
sammansättningar av vattensystem av obegränsad storlek och typ. Som
namnet antyder, är SHOP avsett för att modellera kortare tidsperioder
(upp till 10 dagar). Dock föreligger inga matematiska hinder att studera
längre tidsperioder utan endast praktiska sådana då beräkningstiderna
skjuter i höjden. Mängden indata blir också oöverblickbart stor ifall
större system ska modelleras med hög detaljrikedom, om
standardupplösningen på en timma vill användas. Upplösningen är
dock obegränsat valbar till godtyckliga tidssteg som kan varieras under
betraktningsperioden.

16

Fosso, 1998
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4.2 Kortfattad modellbeskrivning i SHOP
En modell kan byggas upp med alla de huvudsakliga komponenterna i
ett vattensystem där elproduktion sker. Till dessa hör magasin,
dammluckor och kraftverk med generatorer. Även enklare beskrivningar
av termiska enheter kan ingå i modellerna. I modellerna som har
konstruerats för denna studie har alla dessa komponenter använts med
undantag för de termiska. En del av dem har dock förenklats för att
möjliggöra längre betraktningsperioder.
Vattenmagasin modelleras med i första hand magasinsinnehåll och
vattennivåer. Magasinsinnehållet anges i Mm3, miljoner kubikmeter och
vattennivåerna i meter över havsytan. Förhållandet mellan volym och
nivå i ett vattendrag är på grund av vattendragets form inte linjärt och
således i praktiken ogörligt att beskriva med hjälp av matematiska
funktioner. Istället använder man sig av erhållna uppmätta, eller
uppskattade värden som anges som indata i tabellform. Antalet
värdepar är godtyckligt men ett högt antal ger en noggrannare
beskrivning. Som randvillkor används högsta och lägsta tillåtna
vattennivå. Däremellan tillåts nivån att variera om inga andra
begränsningar sätts i form av bivillkor. För vattenmagasinen beskrivs
också flödeskaraktären på det vatten som måste spillas om nivån skulle
börja överstiga den högsta tillåtna. Även detta görs med en tabell där
den överskridna vattennivån paras ihop med ett uppmätt eller
uppskattat flöde. Till varje magasin anges också en tillrinning, det vatten
som utöver eventuell uppströms tappning tillförs ett magasin genom
regn, snösmältning och dylikt. Tillrinningen anges som ett flöde för varje
period som den valda upplösningen ger.
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Figur 8 Principskiss över magasin och kraftverk

I kraftverksbeskrivningarna finns uppgifter om antal generatorer, nivåer
för turbiner som används till fallhöjdsberäkningarna. Karakteristik för
turbiner och generatorer kan anges med mycket hög detaljnivå vad
gäller verkningsgrader vid olika fallhöjder samt vid olika
effektuttagsnivåer. Den el som produceras i kraftverken kan antingen
väljas att upptas av ett behov eller säljas på elmarknaden. Det senare är
mest relevant i dagens läge men det ena alternativet utesluter inte det
andra, så kontraktskunder kan ingå i modellerna samtidigt som el säljs
på marknaden.
Marknaden beskrivs i modellerna genom att ange köp- och säljkostnad
vid en viss tidpunkt. Dessa kostnader gäller fram till nästa tidpunkt då
nya kostnader anges. Om exempelvis ett dygn ska modelleras med
faktiska timpriser blir det således 48 olika värden som anges till
modellen. Under längre betraktningsperioder kan priserna baseras på
kommersiella prisprognoser eller egenhändigt tillverkade prisscenarier. I
en topologibeskrivning binds alla komponenter samman. SHOP visar i
stort sett samma frihetsgrader här för användaren, dock kan inte
kraftverk sammankopplas utan mellanliggande magasin. Detta kan vara
ett hinder om vissa svenska förhållanden ska modelleras då så kallade
strömkraftverk förekommer i vissa vattendragssystem, det vill säga då
man i systemet inte har några egentliga magasin mellan kraftverken.
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Detta går dock att komma förbi genom att lägga ett noll-magasin
emellan med ett mycket litet magasin som blir försumbart.

Figur 9 Topologiexempel

4.3 Optimering
Med tanke på systemets karaktär och form av indata kan dess
sammansättning avbildas och lösas optimalt med hjälp av
linjärprogrammering17. SHOP använder sig av den kommersiella
programvaran CPLEX från ILOG SA som tillhandahåller en sådan
lösare. Målet är att få maximal ekonomisk avkastning från systemet utan
att bivillkoren kränks. Bivillkoren utgörs i första hand av undre och övre
gräns för magasinets vattennivå. Om man vill ha en speciell nivå vid en
viss tidpunkt, eller någon annan typ av begränsning på hur och när
vattnet används löser man också detta med bivillkor. Bivillkor fungerar
dock hämmande eller låsande för lösningen av målfunktionen eftersom
de minskar antalet möjliga optimala lösningar och bör därför användas
med eftertänksamhet.

17

Läs med fördel Arora, 1989
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Det matematiska uttrycket för optimeringsproblemet som SHOP löser
uttrycks som:

Maximera [

N

∑

(u(k) · p(k)) + S(w(N), p(N))]

k =1

Där:
u
p
S
w

=
=
=
=

beslutsvektor
marknadspriset under tidsperioden
den lagrade energin vid betraktningsperiodens slut
magasinsinehåll

I beslutsvektorn, u, återfinns de funktioner som beskriver systemets
vinststatus för varje tidssteg under betraktningsperioden. Det vill säga
fallhöjdsberäkningar som behövs för energiomvandlingsberäkningarna.
I de beräkningarna avbildas hela årsperioder. Det vill säga,
betraktningsperioden börjar då man för att kunna hantera vårfloden på
mest effektiva sätt har magasinen tomma och sträcker sig ett år tills
samma läge infinner sig på nytt. Detta innebär dessutom att man inte
behöver använda sig av bivillkor för att begränsa magasinsinnehållet vid
betraktningsperiodens slut. Ingen lagrad energi finns alltså kvar då
betraktningsperioden slutar vilket innebär att optimeringsproblemet
som löses i denna studie istället kan uttryckas:

Maximera [

N

∑

(u(k) · p(k))]

k =1

SHOP itererar sig med hjälp av CPLEX fram till en optimal lösning i två
steg. Den första så kallade ”yttre loopen” letar sig fram till den
huvudsakliga lösningen som sedan finoptimeras i den ”inre loopen”.
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4.4 Arbetsgång i SHOP
I denna studie har endast skriptfiler som anger vilka ascii-filer som
innehåller beskrivningar av systemet använts. Det vill säga, ingen
manuell inmatning av kommandon och data. All indata skulle
naturligtvis kunna anges i en enda sammanhängande ascii-fil men för att
hålla bättre ordning och struktur på indatan fördelas den istället upp i
ett flertal olika ascii-filer. Förutom systembeskrivningarna anges även i
dessa filer uppgifter till optimeringen om antalet iterationer i de två
optimeringsstegen. Även noggrannheten för eventuell konvergens
uppges. Alla ascii-filer filer binds sedan för enkelhetens skull samman i
en enda så kallad körfil. Ett exempel på dessa filer och hur de
sammanbinds för att bilda en modell finns att ta del av i bilaga 4.
Systembeskrivningen görs med lämplig texteditor. Då indatan tolkas i
SHOP byggs en matris upp som matematiskt beskriver modellen. Denna
skickas sedan till CPLEX i en loop för optimering tills konvergens är
uppnådd, eller tills det maximala antalet iterationer har nåtts.

Systembeskrivning i
Ascii-filer med indata
Iterationer

Tolkning av indata i SHOP

Optimering i CPLEX

Extrahering av
utdata

Resultattolkning
i EXCEL

Figur 10 Arbetsgång i SHOP
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Vad som dock har varit uppenbart är att det är svårt att få ”snygga”
optimeringsresultat för långt utdragna betraktningsperioder. Dessa
beror på att beräkningarna sällan konvergerar utan man kör ett visst
antal iterationer då beräkningstiderna skulle bli alldeles för långa om
man gjorde på annat sätt. I resultaten kan man ibland se fluktuationer
som ger en avvikelse från förmodade och önskvärda utseenden på grafer
och dylikt. Detta har dock godtagits som acceptabelt då både programoch hårdvara sätter begränsningar för annat. I de mer driftsoptimerande
modeller som har gjorts utanför forskningsuppdraget har betydligt
kortare perioder avbildats i vilka optimeringarna har levererat betydligt
mer rena resultat.
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5 Modeller
För att verifiera forskningshypotesens påstående har huvudsakligen två
modeller konstruerats. Den ena representerar typisk storskalig
vattenkraft och avbildar ett lämpligt utvalt stycke av Indalsälven i
Jämtland. Den andra representerar typisk småskalig vattenkraft som har
beskrivits med ett på motsvarande sätt utvalt stycke av Stångån i
Östergötland. Även referensmodeller har konstruerats i forskningssyfte
och kommer att presenteras här som jämförelse.
Vad som bör påpekas och som gäller alla simuleringarna är att ett
modellår inte är entydigt med ett kalenderår18. För enkelhetens skull
anges dock årtalet med det år som utgör huvuddelen av perioden. För
att ge ett exempel, det modellår som benämns 2001 är perioden 19 april
2001 till och med 18 april 2002. Vid senare eventuell jämförelse med
faktisk produktion i resultatkapitlet räknas även dess data på
motsvarande sätt.
5.1 Storskalig principmodell – Indalsälven
Det här är den mest utarbetade modellen. Detta tack vare det rika
utbudet av data som Jämtkraft och Vattenregleringsföretagen har kunnat
förse med. Indalsälven19 är Sveriges näst största älv vad gäller
elproduktion. År 2003 producerades det där 8,3 TWh men då måste tas i
beaktning att detta var ett extremt torrår. Som jämförelse kan nämnas att
det
extrema
våtåret
2000
var
produktionen
11,7
TWh.
Produktionssiffrorna motsvarar ungefär 15 % av landets vattenkraft. Av
denna produktion kommer under ett normalår 930 GWh från Jämtkrafts
kraftverk. De tre största av anläggningarna bland dessa är Hissmofors,
Kattstrupeforsen och Granboforsen som tillsammans svarar för 715 GWh
av normalårsproduktionen och kommer här att få representera
principmodellen för storskalig vattenkraft. Storsjön utgör huvudmagasin
till dessa tre kraftverk som ligger i serie efter den tidigare nämnda

18
19

Se kapitel 4.3
Fullständig schematisk skiss av Indalsälvens vattensystem finns att ta del av i bilaga 2.
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ordningen. Mindre buffertmagasin finns dock innan Kattstrupeforsen
och Granboforsen.
5.1.1 Magasin

Under följande underrubriker räknas de uppgifter och data som
magasinen har byggts upp med i modellen upp. Även annan
information som anses vara viktig eller av intresse och är förknippade
med magasinen presenteras.
5.1.1.1 Storsjön

Storsjön utgör vattenreservoar för hela kraftverksserien som valt att
inkluderas i principmodellen för storskalig vattenkraft. Med sina 1254
miljoner m3 är den Sveriges fjärde största vattenmagasin. Sänknings- och
dämningsgränserna i Storsjön är 290,5 respektive 293,25 m.ö.h. och total
årlig medeltillrinning är 235,1 m3/s. Tillrinningen är som intensivast
under vårfloden men ökar även en aning vid sommarens slut.

Figur 11 Medeltillrinning Storsjön under kalenderåret

Då vintern annalkas avtar intensiteten i tillrinningen för att sedan lägga
sig på låga värden under vintern då vattnet i större utsträckning binds
på eller i den kringliggande marken. Storsjön är direkt förbundet till
modellens största kraftverk Hissmofors.
5.1.1.2 Buffertmagasin

Både Kattstrupeforsen och Granboforsen föregås av mindre
buffertmagasin. Dessa rymmer 3,85 respektive 0,51 miljoner m3 vatten.
Endast Kattstrupeforsen har en egen tillrinning utöver den som kommer
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via Hissmofors. Medeltillrinningen till Kattstrupeforsen uppgår till 1
m3/s under ett normalår och har i modellen ansetts som försumbar.
5.1.2 Kraftverk

Alla kraftverk i modellen har modellerats med ett bivillkor som
begränsar den lägsta driften till 10 % utav utbyggnadseffekten. Detta har
gjorts för att undvika start- och stoppkostnader. Det kan också tilläggas
att det är just så här Jämtkraft vanligtvis driver kraftverken. I
verkligheten uppnås detta genom att färre, eller ibland endast en
generator i kraftverken låts producera el.
5.1.2.1 Hissmofors

Kraftverket Hissmofors har en utbyggd effekt på 74 MW som är fördelat
på 5 stycken generatorer. Bruttofallhöjden är 18,8 meter och
medelvattenföringen 235 m3/s, det vill säga samma som
medeltillrinningen till Storsjön. Den maximala vattenföringen genom
kraftverket är 440 m3/s. Generatorerna har i modellen aggregerats till
endast en producerande enhet av tidigare nämnda skäl20.
5.1.2.2 Kattstrupeforsen

Utbyggnadseffekten i Kattstrupeforsen är 62 MW och är fördelad på 3
generatorer som är aggregerade i modellen. Bruttofallhöjden är 17,7
meter och medelvattenföringen även här 235 m3/s då tillskottet från den
egna tillrinningen har bedömts som marginellt. Den maximala
vattenföringen i Kattstrupeforsen är 420 m3/s vilket är något lägre än
tidigarevarande kraftverk.
5.1.2.3 Granboforsen

Granboforsens utbyggda effekt uppgår till 26 MW. Här är det endast 2
generatorer som har aggregerats. Bruttofallhöjden är 6,5 meter och
medelvattenföring den samma som i de andra kraftverken.
Maxvattenföringen genom Granboforsen är 450 m3/s.

20

Se kapitel 1.4
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5.1.3 Topologi

I modellen har enheterna kopplats samman i den ordning de tidigare har
nämnts. Obs. för geografiskt medvetna läsare bör noteras att figuren
nedanför bara är en schematisk bild och stämmer inte med den
geografiska verkligheten då utloppet från Storsjön i en sådan bild skulle
ha återfunnits ovanför sjön.

Figur 12 Schematisk topologiskiss för Indalsälvsmodellen

Storsjön har kopplats till Hissmofors men även en parallell koppling
finns modellerad där vattnet kan förbitappas eller spillas direkt till nästa
magasin vilket är buffertmagasinet innan Kattstrupeforsen.
Buffertmagasinet innan Kattstrupeforsens kraftverk kopplas till
kattstrupeforsens kraftverk och spill- och förbitappningskopplingen till
buffertmagasinet innan Granboforsen. Detta kraftverk avslutar modellen
så eventuell spill- eller förbitappning släpps rakt förbi utan att modellen
låter det hamna i något efterkommande magasin. En begräsning på
vattenflödet efter Granboforsen skulle enkelt ha kunnat läggas till
modellen men har inte gjorts då det antagits att det inte orsakas några
nedförvarande problem i Midskogs dämningsområde (vilket skulle vara
nästa magasin i en större modell) eller längre ner i älven.
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5.2 Småskalig principmodell – Stångån
Modellen som representerar småskalig vattenkraft har inte kunnat
utarbetas lika grundligt som den storskaliga modellen. Då studien
generellt inte syftar till att visa detaljerade resultat utan principiella
sådana anses ändå modellen vara relevant ur ett jämförande perspektiv.
Det vattensystem, Stångån21, där ett utvalt stycke har valt att modelleras
drivs i stort sett ensamt av Tekniska Verken i Linköping. I Stångån
producerade företaget 60 GWh år 2001. I det modellerade avsnittet
producerades under samma år 46 GWh. Huvudmagasinet till det
modellerade systemet utgörs av en mängd sammankopplade sjöar men i
modellen utgörs det av den sista av dessa sjöar vars benämning är
Rängen, då denna föregår det första kraftverket Hovetorp. Systemet
består till största delen av så kallade strömkraftverk, det vill säga
kraftverk som inte föregås av egentliga magasin utan påträffas i
vattensystemet i serie efter varandra.
5.2.1 Magasin

Under följande underrubriker visas de uppgifter och data som
magasinen har modellerats med. Även annan information som anses
vara viktig eller av intresse och är förknippade med magasinen
presenteras.
5.2.1.1 Rängen

Rängen utgör i modellen huvudmagasinet för det avbildade systemet.
Magasinet rymmer 3,625 miljoner m3 och har sänknings- och
dämningsgräns på 84,11 respektive 84,36 m.ö.h. Några egentliga data för
tillrinningen till magasinet har inte kunnat erhållas men antas stämma
godtagbart överens med vattenföringen i det efterkommande kraftverket
Hovetorp och används istället som indata för detta. Detta ger en årlig
medeltillrinning på 11,8 m3/s.

21

Fullständig schematisk skiss av Stångåns vattensystem finns i bilaga 3.
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5.2.1.2 Ärlången

Det andra riktiga magasinet i modellen har en volym på 3,5 miljoner
kubikmeter sänknings- och dämningsgräns på 56,38 respektive 57,03
m.ö.h. Egen tillrinning till magasinet försummas i modellen och vattnet
anses bara anlända via systemet.
5.2.1.3 Nollmagasin

I modellen för vattensystemet förekommer fyra stycken så kallade
nollmagasin. Detta är magasin utan något egentligt innehåll som måste
användas då programvaran inte kan modellera serieliggande kraftverk22.
Nollmagasinen återfinns innan kraftverken Sturefors, Hackefors,
Tannefors och Nykvarn.
5.2.2 Kraftverk
5.2.2.1 Hovetorp

Detta kraftverk har en utbyggd effekt på 8 MW och är det största i
modellen. Bruttofallhöjden är dock 24,5 meter vilket kan betraktas som
ansenlig höjd då vattendraget utbreder sig över slättlandskap. Årlig
medelvattenföring som nämnts tidigare i samband med antagandet av
medeltillrinningen till Rängen, uppgår till 11,8 m3/s. Den maximala
vattenföringen i kraftverket uppgår dock till 40 m3/s.
5.2.2.2 Sturefors

Sturefors är ett mycket litet kraftverk som inte ägs av Tekniska Verken
utan av en fristående ägare men har ändå tagits med i modellen. Den
utbyggda effekten uppgår till 50 kW och bruttofallhöjden är 3 meter.
Den utbyggda vattenföringsmöjligheten är 4,5 m3/s.
5.2.2.3 Slattefors

Utbyggd effekt i Slattefors är 1 MW och bruttofallhöjden 4 meter.
Utbyggd vattenföring är 30 m3/s.

22

Se kap. 4.2
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5.2.2.4 Hackefors

I Hackefors är den utbyggda effekten 1 MW och bruttofallhöjden 7
meter. Utbyggd vattenföring i kraftverket är 20 m3/s.
5.2.2.5 Tannefors

Utbyggd effekt i Tannefors uppgår till 2,3 MW och bruttofallhöjden till
9,8 meter. Den utbyggda vattenföringen är 32 m3/s.
5.2.2.6 Nykvarn

Kraftverket Nykvarns utbyggda effekt är 300 kW och bruttofallhöjden
2,8 meter. Den utbyggda vattenföringen är 16,7 m3/s.

5.2.3 Topologi

Samma principer som förklarades i topologikapitlet för den storskaliga
modellen vad gäller parallellkopplingar för spill och dylikt gäller även i
den här modellen. Liksom den förra schematiska bilden är inte heller
den här avsedd att visa någon geografisk korrekthet.

Figur 13 Schematisk topologiskiss för Stångåmodellen

Efter kraftverket Nykvarn mynnar vattensystemet ut i sjön Roxen som
förutsättningslöst anses kunna ta emot vattenmassorna.
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6 Scenarion
Den föränderliga indatan för beräkningarna i modellerna beskrivs som
olika scenarier. Ett scenario för en beräkning, eller modell, består av
vatten- och/eller marknadsdata. Vattendata är uppgifter om hur mycket
vatten som tillförs till magasinen vid olika tidpunkter. Det vill säga
tillrinningen. Historisk statistik från Vattenregleringsföretagen i
Östersund har i huvudsak använts till detta. Upplösningen för
tillrinningen har genomgående valts till att vattenflödet anges i m3/s för
varje dag under betraktningsperioden. Detta ger en dagsupplösning.
Denna upplösning för tillrinningen används alltid i modellerna oavsett
vilken huvudupplösning som används för själva beräkningen. SHOP har
egenskapen att hantera olika upplösningar för olika indata men
brytningspunkterna bör sammanfalla. För att ge ett exempel, om man
som huvudupplösning under en viss period har valt ett tidssteg på 8
timmar ska inte en ändring i marknadsdata infalla under denna period
utan i början eller slutet om man ska erhålla ett mer tolkningsbart
resultat. Marknadsdata är köp- och säljpriser i kronor (SEK) för varje
kWh som produceras. Som marknadsdata används här prognoser eller
antaganden som beskriver en framtida marknad. Även ett dåtida
scenario kan beskrivas på liknande sätt om inte historisk marknadsdata
finns att tillgå.
6.1 Scenarion till principmodellen för storskalig vattenkraft
Dessa scenarion är avsedda för att simuleras och optimeras i modellen
för storskalig vattenkraft, det vill säga principmodellen i Indalsälven.
Vattendata är således baserad på Storsjön. Till normalfallsscenariot har
upplösningen på indatan bara funnits tillgänglig i form av
veckomedelsvärden och därför räknats om till dagsvärden. Till de andra
scenariona har dock uppmätta dagsmedelvärden använts. SHOP har
svårare för att undvika spill under betraktningsperioden då lägre
upplösningar som veckomedelsupplösning används vilket också visar
sig i resultaten. Marknadsdata är hämtad från prismodellen23 för EU:s
inre avreglerade elmarknad men även från historiska medelpriser.
23

Melkersson & Söderberg, 2004
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6.1.1 Normalfallsscenario

Till normalfallsscenariot används normaltillrinningen som vattendata.
Normaltillrinningen är den medeltillrinning som baseras på
tillrinningsstatistik från 1950 och framåt och dess årsmedelflöde är 235
m3/s. Normalfallsscenariot modelleras i två versioner. En med en stabil
och förhållandevis låg prisbild som stiliserat ska efterlikna situationen
som har varit gällande innan den homogena europeiska inre marknaden
för el. Här har ett medelpris på 300 SEK/MWh använts. Den andra
versionen ska avbilda prisbilden då den homogena europeiska inre
marknaden är en realitet. Här används de dynamiska priser som
förväntas bli gällande. Priserna har tagits fram i en studie vid Linköpings
universitet där också en modell har konstruerats för att beräkna de
samma24. Medelpriserna som beräknats fram och antas bli de aktuella
varierar mellan 800 SEK/MWh dagtid under vardagar och 450
SEK/MWh övrig tid. Med dagtid avses 8 till 16 då behovet och således
efterfrågan från industrin är hög.
6.1.2 Våtårsscenario

Modellår 2001 representerar våtårsscenariot. Medeltillrinningen under
den här perioden uppgick till 298 m3/s. Trots att 1998 hade en marginellt
högre årsmedeltillrinning har ändå 2001 valts då faktisk driftsstatistik
finns att tillgå och används som extra referens i resultaten. Som
marknadsdata har de två versionerna som användes i
normalfallsscenariot använts.
6.1.3 Torrårsscenario

För att simulera ett typiskt torrår har tillrinningen från år 1996 använts.
Data till detta har insamlats och angetts på samma sätt som i de
föregående två scenarierna. Medeltillrinningen över året var 183 m3/s.
Även i torrårsscenariot har de två tidigare versionerna av marknadsdata
använts.

24

Melkersson & Söderberg, 2004
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6.1.4 Övriga Scenarion

Även de övriga modellåren från och med 1996 har modellerats på
liknande sätt som de tidigare. Medeltillrinningar för dessa finns att
betrakta i bilaga 5.
6.2 Scenarion till principmodellen för småskalig vattenkraft
Då endast begränsade tillrinningsuppgifter har kunnat erhållas har
istället statistiken över vattenföringen i det första kraftverket i modellen
använts som tillrinning till första magasinet. Detta blir dock inte helt
korrekt vad gäller det första magasinet i systemet då vattenföringsdata
från första anläggningen är ett mått på redan reglerat vatten från det
magasinet. Mängden vatten är dock helt korrekt men tidpunkterna då
det passerar stämmer inte med verkligheten i Rängen. Ytterligare så har
endast månadsmedelvärden varit tillgängliga för tillrinningen i Stångån
vilket ger låg upplösning. Med tanke på datans beskaffenhet borde detta
dock kunna ge en fullgod bild av flödet från och med detta kraftverk och
nedåt i systemet.
Marknadsscenariona används i Stångåscenariona på samma sätt som i
den tidigare modellen.
6.2.1 Normalfallsscenario

Årsmedelflödet för vattenföringen som används som tillrinning uppgår
till 11,8 m3/s. De två underscenariona har modellerats på samma sätt
som tidigare, det vill säga ett med fast prisbild och ett med dynamisk.
6.2.2 Våtårsscenario

Värden från 1998 till 1999, alltså modellår 1998 ligger till grund för det
exemplifierade våtåret. Medeltillrinningen var då 20,9 m3/s vilket är
mycket högt i Stångån.
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6.2.3 Torrårsscenario

Här får direkt efterföljande år 1999 utgöra modellåret för att representera
ett torrår. Tillrinningen under denna period var 6,0 m3/s.
6.2.4 Övriga Scenarion

Även de övriga modellåren från och med 1996 har modellerats på
liknande sätt som de tidigare. Medeltillrinningar för dessa finns att
betrakta i bilaga 6.
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7 Resultat
Resultaten presenteras för modellerna i den ordning de tidigare har
beskrivits. För varje modell presenteras resultaten scenario för scenario.
Principmodellen
för
storskalig
vattenkraft
kallas
under
resultatpresentationerna för ”Indalsälven”, och principmodellen för
småskalig vattenkraft för ”Stångån”. Vad som bör betänkas i samband
med referensresultaten är att de är framtagna med optimering och
behöver därför inte alls vara överensstämmande med en faktisk drift av
systemet.
7.1 Indalsälven
7.1.1 Normalfallsscenariot
7.1.1.1 Referensresultat

Med en stabil marknad ger SHOP en optimal lösning där magasinet fylls
i två omgångar. Först i samband med vårfloden vilket är naturligt då
man inte kan använda allt vatten för elproduktion i realtid. I slutet av
september börjar magasinet att fyllas på nytt för att återigen vara tomt i
samband med den nya vårfloden nästkommande år.

Figur 14 Fyllnadsgrad i Storsjön under optimal drift mot en stabil marknad.
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Buffertmagasinen uppvisar en nära på konstant hög fyllnadsgrad under
hela betraktningsperioden. Dock buffras vattnet intensivt i
Kattstrupeforsen under perioder då detta krävs för att få ut en så hög
elproduktion som möjligt av vattnet. Detta inträffar i huvudsak under
vårfloden och avtar runt vecka 32 men även under slutet av den andra
urtappningsperioden. Under veckorna 22 till och med 26 spills25 vatten i
Kattstrupeforsens kraftstation för att den optimala lösningen ska
erhållas. Det maximala värdet på detta spill uppgår till knappt 28 m3/s.
Produktionen under ovanstående period blev 810 GWh som då kan
jämföras med de 715 GWh som produceras under ett normalår. Vad
detta innebär är att bara en optimering av produktionen skulle kunna ge
en produktionsökning på ungefär 13 % med de avgränsningar och
förenklingar som har beskrivits tidigare. Naturligtvis kan man mycket
väl tänka sig att dessa 13 % är ett någorlunda mått på de omständigheter
som av förenklingsskäl försummas i denna beräkning och att den
faktiska och verkliga driften ligger runt den optimala. Optimeringen är
dock inte genomförd som en driftsoptimering av systemet under
beskrivna förhållanden utan endast som en referens till de kommande
optimeringarna.

25

Se Kapitel 6.1
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Med ett stabilt systempris på 300 SEK/MWh skulle den ovan beräknade
produktionen ge en total intäkt under en helårsperiod på 243 miljoner
SEK.

Figur 15 Produktion vid optimal drift mot en fast marknadsbild under ett
normalår.

Ovanstående diagram visar hur SHOP optimalt fördelar produktionen
under ett år. Vad som kan tyckas uppseendeväckande är att
produktionen under höst och vinter hålls på den minimalt tillåtna nivån.
Detta är dock helt i enlighet med de inmatade förutsättningarna. När
priset är fast och inga andra bivillkor än de som tidigare angivits
förekommer beräknar SHOP att maximal vinst kan erhållas genom att så
snabbt som möjligt producera el av vattentillgången för att kunna bygga
upp en ny igen att producera ytterligare el av innan perioden för
optimeringen är slut.
7.1.1.2 Resultat med dynamisk marknadsbild

Utseendet på fyllnadsgraden blir aningen annorlunda med de
dynamiska elpriserna som ska avbilda den kommande elmarknaden.
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Under tiden fram till ungefär vecka 36, det vill säga tills slutet av augusti
är kurvan slät då vattnet måste släppas undan för elproduktion utan att
det finns utrymme för SHOP att ta hänsyn till prisskillnaden under
dagen. Efter detta kan en taggighet ses i kurvan som visar att vattnet
sparas under tiderna på dygnet (och under helgerna) då priset är lägre
för att istället användas under dagtid. Även här spills en viss mängd
vatten vilket är förklarligt då tillrinningen är den samma som i
föregående scenario, för att en optimal lösning ska erhållas. Detta spill
inträffar under vårfloden vecka 18 till och med 26 och då endast i
Kattstrupeforsens kraftstation. Det maximala spillet uppgår till 34 m3/s.

Figur 16 Fyllnadsgrad vid ett normalår under optimal drift mot en dynamisk
marknad.
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Då den nämnda ”taggigheten” i figur 14 kan upplevas svår att iakttaga, i
synnerhet den mindre mellan helgerna, visas även zoomade figurer över
ett par godtyckligt valda veckor.

Figur 17 Fyllnadsgrad för typisk exempelvecka under ökning av fyllnadsgrad från
figur 16.

Då upplösningen är 4-timmarsperioder för dagtid och 8timmarsperioder för övrig tid ska ovanstående diagram tolkas enlig
följande:
Ett dygn är fyra perioder, eller om man så vill staplar, i diagrammet. Den
första perioden av de fyra i ett dygnsblock motsvarar tiden 00:00 till
08:00 (ljusare röd nyans i diagrammet). Den andra perioden motsvarar
tiden 08:00 till 12:00 (ljusare grön nyans). Tredje perioden är tiden från
12:00 till 16:00 (mörkare grön nyans) och den fjärde tiden 16:00 till 00:00
(mörkare röd nyans), det vill säga då det andra dygnsblocket tar vid och
upprepas därmed på samma sätt som under den förgående dagen.
Helgen har samma tidsupplösning och illustreras i diagrammet genom
en blåtoning nertill i staplarna.
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Vecka 38 visar generellt en uppåtgående trend av fyllnadsgraden men
under dagtid (staplarna i gröna nyanser) sjunker den något. Detta beror
på att vattnet under högprisperioderna används till elproduktion. Under
helgtid syns en konstant uppgång utav fyllnadsgraden.
Under veckor med neråtgående trend av fyllnadsgraden blir utseendet
på diagrammet det helt motsatta.

Figur 18 Fyllnadsgrad för typisk exempelvecka under minskning av fyllnadsgrad
från figur 16.

Istället för att vattnet lagras och magasinet byggs upp under
lågprisperioderna låter SHOP istället vattnet hålla den nivå som det
hade vi högprisperiodens slut. Detta gäller även över helgen då denna är
av lågpriskaraktär.
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Den optimala produktionen blir även med en dynamisk marknad 810
GWh vilket också är det förväntade om man litar på att optimeringen
fungerar på tillfredställande sätt. Skillnaden med dynamiska elpriser är
att produktionen fördelas annorlunda över året.

Figur 19 Produktion under optimal drift mot en dynamisk marknad under ett
normalår.
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Figur 19 kan dock inte göras tillräckligt stor för att kunna åskådliggöra
detta på ett tillfredsställande sätt men anses ändå vara av värde då
tidpunkten för när den dygnsvarierade driften inträder framgår. Som
förtydligande visas även godtycklig period på 6 veckor med
dygnsvarierad drift.

Figur 20 Vecka 4 t.o.m 9 från figur 19.

Vecka 18 till och med vecka 36 kännetecknas i stort sett av maximal drift
av alla kraftverken i modellen på grund av den höga tillrinningen under
vårfloden. De övriga veckorna koncentreras produktionen till dagtid
vardagar. Den övriga produktionen under denna tid är endast den av
bivillkoret minsta tillåtna 10 % som ligger som tomgångsdrift under
kvällar och helger.
Den totala intäkten för den producerade elkraften blir med de tidigare
beskrivna dynamiska priserna 480 miljoner SEK vilket är en vinstökning
på 98 % jämfört med intäkten från optimeringen baserad på de tidigare
fasta priserna.
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7.1.2 Våtårsscenariot
7.1.2.1 Referensresultat

Storsjön håller en hög fyllnadsgrad under i stort sett hela våtårsscenariot.
En viss sänkning kan dock noteras runt vecka 45.

Figur 21 Fyllnadsgrad Storsjön under optimal drift mot en stabil marknad under
modell- och våtåret 2001.

Buffertmagasinen uppvisar samma typ av beteende som tidigare under
de perioder då fyllnadsgraden ändras i snabbare takt för att
elproduktionen ska hållas så hög som möjligt.
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Under perioden för modellåret producerades 1037 GWh vid optimering
mot en fast marknadsbild med ett systempris på 300 SEK/MWh.
Intäkten under denna period uppgår till 311 miljoner SEK.

Figur 22 Produktionsfördelning under optimal drift mot en stabil marknad under
modell- och våtåret 2001.

Produktionen hålls sällan på den minimala nivån på grund av den stora
mängden vatten. Runt vecka 45 då magasinet fylls upp efter nedgången i
fyllnadsgrad och mot slutet av modellåret hålls produktionen dock på
den minimala nivån.
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7.1.2.2 Referens mot faktisk produktion

För detta modellår har autentisk driftsstatistik funnits tillgänglig och
används som en extra referens.

Figur 23 Faktisk produktion under modell- och våtåret 2001.

Tvärtom emot hur SHOP beräknar att driften ska hanteras har
uppenbarligen produktionen hållits på den minimala nivån under
vårfloden. Troligtvis för att erhålla ett välfyllt magasin under resten av
året. Det producerades i verkligheten 813 MWh enligt statistiken och
borde då ha gett en intäkt på 244 miljoner SEK om man räknar med ett
systempris på 300 SEK/MWh. Systempriset under den här perioden låg
dock lägre, ungefär 200 till 250 SEK/MWh vilket innebär att intäkten var
lägre i verkligheten. Systempriset på 300 SEK/MWh har dock använts då
sammanställningen endast har gjorts för jämförande ändamål.
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7.1.2.3 Resultat med dynamisk marknadsbild

Då optimeringen fokuserar på högprisperioderna för att försöka
koncentrera
produktionen
under
dessa,
prioriteras
inte
magasinsuppbyggnaden som när marknaden är avbildad med ett fast
pris. Principen blir alltså den samma som i normalfallsscenariot.

Figur 24 Fyllnadsgrad Storsjön under optimal drift mot en dynamisk marknad
under modell- och våtåret 2001.

Produktionen blir återigen som väntat ungefär den samma som vid den
fasta marknadsbilden.
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Aningen lägre blir den dock med 1031 GWh. Vid den dynamiska
prisbilden ger detta en intäkt på 578 miljoner SEK under
betraktelseperioden.

Figur 25 Produktion under optimal drift mot en dynamisk marknad under modelloch våtåret 2001.

Produktionen får samma dagtidskoncentrerade utseende som det
tidigare scenariot med dynamiska elpriser. Tiden då renodlad dygnsdrift
tillämpas blir dock kortare beroende på den rikliga vattentillgången. Det
är alltså nödvändigt att än mer produktion sker under lågpristiderna än
det som var fallet i normalfallscenariot.
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7.1.3 Torrårsscenariot
7.1.3.1 Referensresultat

Modellåret 96 uppvisar en vattenfattig årsperiod. En normal
fyllnadsgrad uppstår dock i samband med våfloden men runt vecka 33
börjar den närma sig sänkningsgränsen.

Figur 26 Fyllnadsgrad Storsjön under optimal drift mot en stabil marknad under
modell- och torråret 1996.

Ett visst magasin lyckas också byggas upp runt nyårsskiftet och håller i
sig fram tills att det tappas ur igen för att den nya vårfloden ska kunna
tas emot.
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Produktionen under 1996 blir rekordlåg.

Figur 27 Produktionsfördelning under optimal drift mot en stabil marknad under
modell- och torråret 1996.

Med den modellerade fasta prisbilden som ligger på 300 SEK/MWh
skulle intäkten ha blivit 129 miljoner SEK under modellåret 1996. Den
enda sammanhängande produktionen bortsett från den ständiga
tomgångsdriften26 blev den som kom igång efter att halva
vårflodsperioden hade förlupit.

26

Se kap. 5.1.2
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7.1.3.2 Resultat med dynamisk marknadsbild

När SHOP måste ta hänsyn till den varierande prisbilden blir dock
utseendet i fyllnadsgradsdiagrammet annorlunda.

Figur 28 Fyllnadsgrad Storsjön under optimal drift mot en dynamisk marknad
under modell- och torråret 1996.

Med den jämförelsevis knappa vattenmängd som fanns tillgänglig under
modellåret 1996 kan nu SHOP låta magasinet fyllas till maximal nivå
under vårfloden för att sedan under relativt konstant dygnsreglering
släppa ur vattnet så att magasinet blir tomt vid betraktningsperiodens
slut.
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Produktionsdiagrammet får ett utseende där man kan utläsa att de
dynamiska priserna i det närmaste kan utnyttjas till fullo.

Figur 29 Produktionsfördelning under optimal drift mot en dynamisk marknad
under modell- och torråret 1996.

Produktionen blir som sig bör ungefär den samma med de dynamiska
priserna 433 GWh men intäkten uppgår här till 305 miljoner SEK. Vattnet
räcker dock inte riktigt till för att kunna utnyttja de dynamiska priserna i
slutet av betraktningsperioden.
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7.2 Stångån
7.2.1 Normalfallsscenariot
7.2.1.1 Referensresultat

Då dammarna är avsevärt mindre i Stångån får fyllnadsgradskurvorna
ett helt annat utseende än vad de i Indalsälven och Storsjön hade. Ingen
tydlig årsrytm i magasineringen dyker således upp i diagrammen utan
SHOP bygger upp mindre magasin allteftersom i reservoarerna efter vad
som programvaran beräknar som optimalt. Under höst och vinter håller
SHOP fyllnadsgraden något lägre än övrig tid och följer vattentillgången
som tillrinningen ger.

Figur 30 Fyllnadsgrad Rängen under optimal drift mot en stabil marknad

Fyllnadsgraden för det andra magasinet i modellen, Ärlången, får
samma typ av utseende som Rängen. Skillnaden som kan urskiljas är
dock att SHOP försöker parera magasinen mot varandra.
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Låg fyllnadsgrad i det ena då det andras är hög.

Figur 31 Fyllnadsgradsjämförelse mellan Ärlången och Rängen

Under den betraktade helårsperioden producerades 43 GWh elkraft i
modellen. Detta är förvisso något lägre än de 46 GWh som enligt
uppgifter från Tekniska Verken produceras under ett normalår.
Skillnaden beror sannolikt på att Stångåmodellen inte är lika detaljerat
utarbetad som Idalsälvsmodellen. Intäkten från den optimerade
produktionen skulle dock med ett stabilt systempris på 300 SEK/MWh
bli knappt 13 miljoner SEK.

Figur 32 Optimerad produktionsfördelning under ett normalår med fast prisbild

Som väntat kan ingen trend skönjas vid detaljstudering av
veckoperioderna då optimeringen endast har de fysikaliska

57

randvillkoren som dämningsgränser och vattenföringsbegränsningar i
kraftverken att ta hänsyn till då priset hålls konstant.
7.2.1.2 Resultat med dynamisk marknadsbild

Likt magasinet i Indalsälven uppvisar Rängen en taggighet i
fyllnadsgradskurvan under optimering mot en dynamisk marknad.

Figur 33 Fyllnadsgrad Rängen under optimal drift mot en dynamisk marknad

När hela betraktningsperioden studeras kan också en nermattning av
dynamiken i fyllnadsgradsändring märkas. I synnerhet då under den
period som i förra beräkningen nämndes ha lägre fyllnadsgrad, höst och
vinter. Nermattningen i dynamik expanderar dock denna period något.
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Produktionen uppvisar i optimeringen mot en dynamisk marknad även
här den tydliga dagstidsbundna trenden.

Figur 34 Optimerad produktionsfördelning under ett normalår med dynamisk
prisbild

Totalproduktionen under ett normalår med dynamiska priser blir 42,7
GWh och intäkten 26,2 miljoner SEK.
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För det här optimeringsresultatet blir detta än mer svårt att urskilja än
det var i Indalsälvsmodellen men en zoomad bild återger det bättre.

Figur 35 Vecka 4 t.o.m 9 från föregående figur

Koncentration av produktionen till högprisperioderna är i och för sig
inte lika entydig som i Indalsälven utan uppvisar en viss produktion
även under kvälls- och helgtid. Systemet är något underdimensionerat
för att vattnet enbart ska kunna användas till produktion under
högprisperioder. Systemet har i och för sig inte modellerats med
bivillkor som begränsar den till något lägsta värde.
7.2.2 Våtårsscenariot
7.2.2.1 Referensresultat

Som nämnts tidigare är reservoarerna för små för att SHOP ska kunna
bygga upp några magasin av större dignitet. Diagrammen får därför vid
en hastig iakttagelse ett likartat utseende i de flesta scenarion men väljs
ändå att visas.
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Trots att modellåret präglas av hög tillrinning är denna ändå relativt låg
vecka 32 till 37.

Figur 36 Fyllnadsgrad i Rängen under optimal drift mot en stabil marknad

Detta ger i sin tur en låg fyllnadsgrad under denna perioden som sedan
från och med vecka 37 ökar igen då tillrinningen tilltar igen.
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Den totala produktionen under perioden blir 71 GWh.

Figur 37 Optimerad produktionsfördelning under ett våtår med fast prisbild

Detta ger vid en fast prisbild på 300 SEK/MWh en intäkt på 21,2
miljoner SEK.
7.2.2.2 Resultat med dynamisk marknadsbild

Fyllnadsgradsdiagrammet visar som i tidigare fall under optimering mot
en dynamisk marknad upp en taggighet. Även i våtårsfallet kan en
nermattning av storleken på fyllnadsgraden iakttas under höst och
vinter.
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En viss höjning kan dock skönjas strax innan nyår. Denna sjunker dock
igen i några veckor för att sedan successivt höjas då vårfloden börjar
annalkas.

Figur 38 Fyllnadsgrad i Rängen under optimal drift mot en dynamisk marknad
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Produktionsdiagrammet uppvisar samma tendens som i tidigare fall.

Figur 39 Optimerad produktionsfördelning under ett våtår med dynamisk prisbild

Totalt blir produktionen med de dynamiska priserna 70,4 GWh och
intäkten uppgår till 40,4 miljoner SEK. I förstoring visar
produktionsdiagrammet upp ett utseende liknande de i tidigare
produktionsdiagram för optimering mot dynamiska priser.
Dygnsrytmen i produktionen syns tydligt även om det produceras en del
mellan högpristiderna som i normalfallsscenariot.
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7.2.3 Torrårsscenariot
7.2.3.1 Referensresultat

Vecka 37 detta modellår börjar tillrinningen bli riktigt låg. Detta
resulterar i att det magasin som har byggts upp fram till dess nu i likhet
med det stora magasinet i Indalsälvsmodellen kan tappas ur under en
längre period.

Figur 40 Fyllnadsgrad i Rängen under optimal drift mot en fast marknadsbild

Under vecka 49 ändras detta då tillrinningen ökar något och ett nytt
magasin börjar byggas upp. Tillrinningen fortsätter nu successivt att öka
vilket gör att vilket gör att nya magasin vilka töms ur snabbare byggs
upp igen. Tillrinningen är dock fortsatt relativt låg och därför blir
magasinens varaktighet längre än för de i början av
betraktningsperioden.
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Produktionen under denna betraktningsperiod blir mycket låg.

Figur 41 Optimerad produktionsfördelning under ett torrår med fast prisbild

Den uppgår totalt till 22 GWh och intäkten till 6,6 miljoner SEK med den
fasta prisbilden på 300 SEK/MWh.
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7.2.3.2 Resultat med dynamisk marknadsbild

Då optimeringen har en differentierad prisbild att ta hänsyn till uppstår
en mer intensiv magasinsuppbyggnad igen. Det mer utdragna magasinet
som återfanns i det förra fyllnadsgradsmagasinet försvinner och ersätts
av mindre och kortare magasin.

Figur 42 Fyllnadsgrad i Rängen under optimal drift mot en dynamisk
marknadsbild

Taggigheten som är typisk då priserna differentierar uppstår men är svår
att urskilja i figuren.
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Produktionen ligger fortfarande på samma låga nivå som sig bör då
vattenmängden är densamma men blir mer fördelad.

Figur 43 Optimerad produktionsfördelning under ett torrår med dynamisk
prisbild

Värdet för produktionen blir här 22 GWh men den totala intäkten ökar
till 13,6 miljoner SEK. Vid en förstoring visas återigen samma typ av
utseende som i de övriga diagrammen där produktionen har optimerats
mot dynamiska priser. Staplarna visar dock bara maxproduktion i början
av betraktningsperioden då tillrinningen är hög.
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7.3 Resultatöverblick
De resultat som hittills har redovisats är endast de som har ansetts
kunna vara av intresse för en mer detaljerad och visuell redovisning.
Betydligt fler scenarion än dessa har modellerats och en del av dem
redovisas här med de mest relevanta uppgifterna i tabellform.
Scenariooptimeringar som har valts att visas är de som omfattar åren
från 1996 och framåt så långt som indata har varit tillgängligt.
Tabell 3 Produktionsresultat i Indalsälven fr.o.m. 1996
Modellår

Med. År 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04

Med. Tillr.

3

235

183

279

305

216

285

298

161

191

m /s

Fast
prisbild

Produktion
Intäkt

810
243

430
129

837
251

968
291

745
223

672
201

1037
311

555
166

663
199

GWh
MSEK

Dynam.
priser

Produktion
Intäkt

810
480

433
305

833
490

967
550

744
450

680
423

1031
578

561
364

659
412

GWh
MSEK

2,0

2,4

2,0

1,9

2,0

2,1

1,9

2,2

2,1

Intäktsförhållande
mellan prisbilder

Generellt kan man se utifrån resultaten att de dynamiska priserna ger en
fördubbling av intäkten om de styr produktionen i Indalsälven. Samma
resultat erhålls även i Stångån.
Tabell 4 Produktionsresultat i Stångån fr.o.m. 1996
Modellår

Med. År 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03

Med. Tillr.

3

11,8

11,5

12,5

20,9

6,0

15,9

14,9

7,5

m /s

Fast
prisbild

Produktion
Intäkt

42,9
12,9

42
12,6

42,6
12,8

71
21,2

22
6,6

52,8
15,9

51,4
15,4

28,2
8,5

GWh
MSEK

Dynam.
priser

Produktion
Intäkt

42,7
26,2

42,1
25,7

42,6
24,9

70,4
40,4

22
13,6

52,8
30,1

51,3
29,8

28,3
17,8

GWh
MSEK

2,0

2,0

1,9

1,9

2,1

1,9

1,9

2,1

Intäktsförhållande
mellan prisbilder

De enda intäktsförhållandevärdena som skiljer sig nämnvärt ifrån de
andra är resultaten från de två torraste modellåren i Indalsälven, 1996
och 2003. Detta beror på att produktionen kan fördelas bättre mellan
hög- och lågprisperioder då vattentillgången är mindre. SHOP slipper
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att lägga produktion under lågprisperioderna för att skicka vidare
vattnet i systemet på grund av randvillkoren. Att sedan 1996 trots att det
förefaller att ha varit ett våtare år än 2003 ger en större intäkt beror på
när tillrinningen infinner sig. Modellår 1996 har ovanligt låg tillrinning
under vårfloden vilket gör att SHOP kan undvika att släppa förbi vatten
under lågprisperioder. Produktionsdiagrammet i figur 26 visar också att
ingen produktion sker under dessa perioder.

Figur 44 Tillrinning modellår 1996 och 2003

Intäktsförhållandet kan alltså variera beroende på hur tillrinningen
fördelas över året.
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8 Diskussion och slutsats
Med de kriterier och förhållanden som har beskrivits som
förhållningsmall till denna studie har den tidigare ställda hypotesen
bekräftats. Vattenkraften kommer att användas på ett signifikant
annorlunda sätt då Europas inre marknad för el är en realitet.
Vattenkraftens drift kommer att koncentreras till dagtid, vardagar,
mellan 08:00 och 16:00 då priset kommer att vara högt. För att få största
möjliga intäkt med avseende på detta kommer också vattenföringen
ändras. Den tidigare årshushållningen av vattnet kommer att mattas av
så långt det är möjligt med tanke på dämnings- och sänkningsgränser,
för att ge utrymme för en dygnsbaserad hushållning. Den skillnad i
intäkt som detta kommer att medföra blir omkring 100 % ökning.
Huruvida den beräknade prissättningen på den framtida elen är rimlig
kan naturligtvis diskuteras men faktumet att dagens europeiska priser
redan ligger på liknande nivåer och variationer styrker detta. Även om
priset visar sig anta en lägre eller högre nivå kommer principen vara den
samma så länge variationerna består vilket de med all sannolikhet
kommer att göra. Detta beroende på att det europeiska energisystemet
där denna framtida avreglerade europeiska elmarknad kommer att
fungera är att betrakta som effektbaserat. Intäktsfaktorn kommer dock
att ändras vid ett lägre eller högre elpris men det antas som logiskt att
energibolagen oavsett hur stor eller liten denna faktor blir, kommer att
försöka optimera driften för att tillgodogöra sig den vinst som är
tillgänglig. Det kan också tänkas att energibolagen genomför
modifieringar av sina vattensystem för att öka denna intäktsfaktor om
detta bedöms vara kostnadseffektivt. Resultaten som erhölls under
torrårsberäkningarna tyder på att faktorn skulle kunna ökas ytterligare
om kraftverkens kapacitet ökades så att variationerna i pris kan utnyttjas
effektivare då man har rikliga tillrinningar. Ett alternativ till detta skulle
kunna vara att magasinens volymer ökas vilket dock är ett större
ingrepp på omkringliggande miljöer.
Vad som ytterligare kan visa sig vara intressant för producenterna under
sådana här omständigheter kan vara nyutbyggnad av vattenkraften. Att
detta inte skulle vara en lönsam investering är knappast sannolikt. Med
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tanke på de strömningar som kan skönjas i dagens energidebatt så
verkar nyutbyggnad redan idag bedömas som kostnadseffektiv av
producenterna. Frågan om vattenkraftens utbyggnad har varit
kontroversiell men med tanke på det idag överhängande hotet från den
av främst koldioxiden ökande växthuseffekten kan detta möjligen
betraktas ur ett nytt perspektiv. Om el från svensk eller nordisk
vattenkraft skulle kunna ersätta den kolkondensbaserade elen i länder
på kontinenten som exempelvis Tyskland, Danmark och Polen skulle en
avsevärd koldioxidsänka uppnås. Detta förutsätter naturligtvis att stora
mängder el kan transmitteras från Norden till kontinenten. Redan idag
existerar dock möjligheten att handla el mellan norden och länderna på
kontinenten i avsevärd mängd och det är knappast troligt att
överföringskapaciteten inte kommer att byggas ut utöver den nuvarande
om efterfrågan på nordisk el ökar. Varken politiskt eller
företagsekonomiskt föreligger det hinder för detta. Att det är politiskt
önskvärt från EU att sänka koldioxidutsläppen är känt då vi har
förbundit oss att begränsa dessa i enlighet med Kyoto-avtalet. El
producerad med svensk vattenkraft kommer sannolikt vara mycket
konkurrenskraftig på den europeiska marknaden samtidigt som det
skulle ge stora vinster åt de nordiska producenterna.
Utbudet av svensk eller nordisk vattenkraftsbaserad el som kan
exporteras till kontinenten är dock inte i dagens läge så stort att det
skulle kunna ersätta någon avsevärd mängd av den kolkondensbaserade
elen ur ett mer globalt perspektiv. Om producenterna kommer att anse
det som kostnadseffektivt med uppgraderingar av de befintliga
anläggningarna och/eller nyutbyggnad av de samma ökar dock
möjligheterna
för
detta.
En
annan
möjlighet
är
att
vattenkraftsproducerad el frigörs och utbudet ökar genom
energieffektiviseringar i Sverige och Skandinavien. El som används till
annat än elspecifika behov kan minskas. El använd för
direktuppvärmning är ett exempel. Sannolikt kommer även incitamentet
till den här typen av energieffektiviseringar öka i takt med att elpriset
stiger. Åtminstone i Sverige pågår redan idag ett visst arbete i den här
riktningen
genom
utbyggnad
av
fjärrvärmesystemet,
elbesparingsbefrämjande åtgärder inom industrin och samverkan mellan
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industrier ur energibesparingssynpunkt. Norge har inte kommit lika
långt som Sverige i den här typen av arbete men debatten existerar och
förväntas intensifieras i takt med den rådande utvecklingen. I Norge
finns än mer vattenkraftsproducerad el än i Sverige att frigöra för export
då det Norska magasinet utgör ungefär två tredjedelar av det totala
skandinaviska magasinet.
För att ge lite dimension åt resultaten kan en överslagsberäkning göras.
Vattenkraften producerar 64 TWh el under ett normalår. Detta ger med
ett systempris på 300 SEK/MWh en total intäkt som uppgår till 19,2
miljarder SEK. Välfärdsvinsten skulle alltså årligen bli 19,2 miljarder SEK
med en intäktsökning på 100 %. Om man sedan antar att hälften av
denna el skulle exporteras till kontinenten minskar koldioxidutsläppen i
Europa med ungefär 32 miljoner ton under det aktuella året om man
räknar med att en kWh el producerad i ett kolkondensbaserat
värmekraftverk ger upphov till ett kilo koldioxidutsläpp. Trots att det
här är höga siffror har ändå inte gränsen för den nuvarande maximala
överföringskapaciteten på 56 TWh/år överskridits.
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9 Fortsatt arbete
En övergripande studie som kartlägger vilken betydelse den nordiska
vattenkraften skulle kunna ha om den i stor skala används för elexport
till kontinenten för att ersätta kolkondensbaserad produktion av el. Dels
ur med tanke på Kyotoavtalets uppfyllande för de europeiska länderna
men även vad det skulle betyda samhälls- och företagsekonomiskt för de
nordiska exporterande länderna.
En fullständig energisystemsmodell för Europa där vattenkraften ingår
tillsammans med de andra förkommande produktionsslagen och även
användarna.
Studie som behandlar utsläppsrätternas effekter på export av el till
kontinenten. El skulle kunna frigöras för export till kontinenten med till
exempel energieffektiviseringar men utsläppsrätterna verkar fungera
hämmande på detta då effektiviseringar får utsläppsrätterna att sjunka i
värde.
Marginell nyutbyggnad av vattenkraften är sannolikt ekonomiskt
försvarbart men är det även miljömässigt försvarbart i förhållande till
koldioxidhotet.
Huruvida de förmodade framtida klimatförändringarna kommer att
påverka vattenkraften i norden och dess roll och lönsamhet i det
europeiska energisystemet.
Vad bör beaktas vid eventuell utbyggnad av vattenkraften med tanke på
att den framöver ska verka i ett europeiskt energisystem där helt andra
ekonomiska förutsättningar gäller i och med den homogena avreglerade
elmarknaden?
Studie av frihandel ur ett energisystemsperspektiv. Exempelvis de
komparativa fördelar som den svenska avskrivna vattenkraften har eller
den förädlingseffekt den skulle kunna utgöra vid förädling av nattlig
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producerad
kolkondensbaserad
el
till
effektdimensionerad europeiska energisystemet.
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Bilaga 3
Prognosvärden för överföringskapacitet vecka 17 2005.
Capacities (prognosis) in MW
Transmission connections

Time Mon Tue Wed Thu Fri

Sat

Sun

1 Middle/North Norway(NO2) - Sweden 00-24

500

500

500

500

500

500

500

1 Sweden - Middle/North Norway(NO2) 00-24

600

600

600

600

600

600

600

2 South Norway(NO1) - Sweden

00-07 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
07-17 2050 2050 2050 2050 1600 2050 2050
17-24 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050

2 Sweden - South Norway(NO1)

00-24 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

3 NO1 - NO2

00-24

300

300

300

300

300

300

300

3 NO2 - NO1

00-24

300

300

300

300

300

300

300

4 Sweden - Finland

00-24 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1950

4 Finland - Sweden

00-24 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

5 Norway - Denmark West

00-24 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

5 Denmark West - Norway

00-24

950

950

950

950

950

950

950

6 Sweden - Denmark West

00-06

250

250

250

250

250

460

460

07-17

250

250

250

250

250

460

460

17-24

250

250

250

250

460

460

460

6 Denmark West - Sweden

00-24

490

490

490

490

490

490

490

7 Sweden - Denmark East

00-06 1100 1100 1100 1100 1100 1300 1300
07-19 1000 1000 1000 1000 1000 1300 1300
20-24 1100 1100 1100 1100 1100 1300 1300

7 Denmark East - Sweden

00-24 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

8 Sweden - Germany

00-06

370

370

370

370

370

600

600

07-21

330

330

330

330

330

600

600

22-24

370

370

370

370

370

600

600

00-06

600

600

600

600

600

600

600

07-19

600

600

600

600

600

600

600

20-24

600

600

600

600

600

600

600

00-06

370

370

370

370

370

550

550

07-19

330

330

330

330

330

550

550

20-24

370

370

370

370

370

550

550

00-24

550

550

550

550

550

550

550

10 Germany - Denmark East

00-24

550

550

550

550

550

550

550

10 Denmark East - Germany

00-24

550

550

550

550

550

550

550

11 Germany - Denmark West

00-24

800

800

800

800

800

800

800

11 Denmark West - Germany

00-24 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

12 Russia - Finland

00-24 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

8 Germany - Sweden

9 Sweden - Poland

9 Poland - Sweden

http://www.nordpool.no/marketinfo/transmission/show-transmission.cgi
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Körfil till SHOP
prin.run
------------------------------------------------------------------------------------------------######################################################
#
#
# Körfil Eu-priser och bivillkor
LRN 20041007
#
#
#
######################################################
r m prin
a m resolution
a m rsv_con_ss
a m rsv_con_kf
a m rsv_con_gf
a m plant_constr
a m inflow
a m top
a m rescost
a m markethelg
start sim 60
save tables /all ztest
return simres zzz
return simres /gen zzzg
quit

------------------------------------------------------------------------------------------------Filen sammanställer de filer som modellen byggs upp utav. Med r m
menas read model och anger här huvudfilen prin.ascii. Delfilerna läggs
till med a m, add model. Detta följs av inmatning av antalet totala
iterationer och benämningen på utdatafilerna.
Fördelningen mellan iterationer i den yttre respektive den inre
optimeringsloopen anges dock i huvudfilen tillsammans med uppgiften
om noggrannheten för konvergens.
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Huvudfil till modellen.
prin.ascii
------------------------------------------------------------------------------------------------########################################################
## HKG optimering 20040419 - 20050425
LRN 20041007 ##
########################################################
# Aggregerada generatorer

SIZE
# reservoirs plants gates
3
3
3
OPTIMIZATION time
2004041900
2005042500
OPTIMIZATION 40 0.3 (iterations)
# id number starttime
time_unit
0
1 2004041900
hour
1
# time
hours
2004041900
1

period
0

data_type y_unit npkt
-1
METER

####################
#### Reservoirs ####
####################

##############
## Storsjön ##
##############
RESERVOIR attributes Storsjon
# id water_course type
maxvol
0
0
0
1254.0

lrl
290.5

hrl
293.25

# Volume head descriptions
RESERVOIR vol_head Storsjon
# id
number
ref
npkt
0
1
0
3
# x
y
0.00
290.5
1254.00
293.25
1350.00
293.45

x_unit
MM3
METER

RESERVOIR flow_descr Storsjon
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#

Id
Number
Ref
0
1
0
293.25
.00
293.30
60.00
293.35
300.00
293.40
800.00
293.45
1400.00

Pkt
5

x_unit
METER

y_unit
M3/S

#############################
## Buffer_Kattstrupeforsen ##
#############################
RESERVOIR attributes Buffer_Kattstrupeforsen
# id water_course type maxvol lrl hrl
0
0
0
3.85
273.00 273.75
# Volume head descriptions
RESERVOIR vol_head Buffer_Kattstrupeforsen
# id
number
ref
npkt
x_unit
0
1
0
3
MM3
METER
# x
y
0.00
273.00
3.85
273.75
4.25
273.80

y_unit

RESERVOIR flow_descr Buffer_Kattstrupeforsen
#
Id
Number
Ref
Pkt x_unit y_unit
0
1
0
5
METER
M3/S
273.75
.00
273.76
70.00
273.78
560.00
273.79
900.00
273.80
1400.00
#########################
## Buffer_Granboforsen ##
#########################
RESERVOIR attributes Buffer_Granboforsen
# id water_course type maxvol lrl hrl
0
0
0
0.51
257.25 257.50
# Volume head descriptions
RESERVOIR vol_head Buffer_Granboforsen
# id
number
ref
npkt
0
1
0
3
# x
y
0.00
257.25
0.51
257.50
0.55
257.51
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RESERVOIR flow_descr Buffer_Granboforsen
#
Id
Number
Ref
Pkt x_unit y_unit
0
1
0
5
METER
M3/S
257.500
.00
257.503
70.00
257.507
350.00
257.509
700.00
257.510
1400.00
#### End Reservoirs ####
#####################################################
############## Plant descriptions ##################
#####################################################

####################
#### Hissmofors ####
####################
PLANT attributes Hissmofors
# id water_course type bid_area prod_area num_units num_pump
0
0
0
1
1
1
0
# num_main_segm num_penstock time_delay prod_factor outlet_line
1
1
0
0
274.12
# main_loss
0.0000
# penstock_loss
0.0000
##########################
#### Kattstrupeforsen ####
##########################
PLANT attributes Kattstrupeforsen
# id water_course type bid_area prod_area num_units num_pump
0
0
0
1
1
1
# num_main_segm num_penstock time_delay prod_factor outlet_line
1
1
0
0
257.67
# main_loss
0.0000
# penstock_loss
0.0000

0

######################
#### Granboforsen ####
######################
PLANT attributes Granboforsen
# id water_course type bid_area prod_area num_units num_pump
0
0
0
1
1
1
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# num_main_segm num_penstock time_delay prod_factor outlet_line
1
1
0
0
251.2
# main_loss
0.0000
# penstock_loss
0.0000

########## End Plant descriptions ############

##########################################
######## Generator descriptions ########
##########################################
#################################################
# ---------------- Hissmofors --------------- #
#################################################
###
Aggregated description of the generators.
GENERATOR attributes Hissmofors 1
# id type penstock nomprod
0
0
1
75.
GENERATOR gen_eff_curve Hissmofors 1
# id
number
ref
npkt
0
1
0
2
# x
y
1
100
75
100

GENERATOR turb_eff_curves Hissmofors 1
# id
number
ref
npkt
0
1
17.85
2
# x
y
1
100
75
100

x_unit
MW

%

y_unit

x_unit
MW

%

y_unit

######################################################
## -------------- Kattstrupeforsen -------------- ##
######################################################
###
Aggregated description of the generators.
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GENERATOR attributes Kattstrupeforsen 1
# id type penstock nomprod minprod maxprod startcost
0
0
1
62.

GENERATOR gen_eff_curve Kattstrupeforsen 1
# id
number
ref
npkt
x_unit
0
1
0
2
MW
# x
y
1
100
62
100

GENERATOR turb_eff_curves Kattstrupeforsen 1
# id
number
ref
npkt
x_unit
0
1
15.5
2
MW
# x
y
1
100
62
100

y_unit
%

y_unit
%

###################################################
## ------------- Granboforsen
--------------- ##
###################################################
###
Aggregated description of the generators.
GENERATOR attributes Granboforsen 1
# id type penstock nomprod
0
0
1
26.
GENERATOR gen_eff_curve Granboforsen 1
# id
number
ref
npkt
0
1
0
2

# x

y
1
26

%

y_unit

x_unit
MW

%

100
100

GENERATOR turb_eff_curves Granboforsen 1
# id
number
ref
npkt
0
1
6.1
2
# x
y
1
100
26
100
#########

x_unit
MW

End Generator descriptions
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#########################
### Gate descriptions ###
#########################
GATE attributes Storsjon_Spill
# Id Water_course Type Time_delay Num_parallel_gates
0
0
0
0
1
GATE attributes Buffer_Kattstrupeforsen_Spill
# Id Water_course Type Time_delay Num_parallel_gates
0
0
0
0
1
GATE attributes Buffer_Granboforsen_Spill
# Id Water_course Type Time_delay Num_parallel_gates
0
0
0
0
1
STARTRES 3
Storsjon
Buffer_Kattstrupeforsen
Buffer_Granboforsen

0
3.6
0.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Upplösningsfil.
resolution.ascii
------------------------------------------------------------------------------------------------##########################################
#
Upplösning 4 dagtid, 8 övrigtid
#
##########################################

OPTIMIZATION time_resolution
# id number starttime
time_unit
0
1 20040419000000000 hour
# time
hours
2004041900
8
2004041908
4
2004041916
8
2004042008
4
2004042016
8
2004042108
4
2004042116
8
2004042208
4
2004042216
8
2004042308
4
2004042316
8
2004042408
4
2004042416
8
2004042508
4
2004042516
8
2004042608
4
2004042616
8
2004042708
4
.
.
.
.

period
0

data_type y_unit npkt
-1
METER 743

------------------------------------------------------------------------------------------------Upplösningsfilen visas bara delvis då den upprepar sig tills den nått 743
värden.
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Bivillkorsfil för fyllnadsgrad i Storsjön.
rsv_con_ss.ascii
------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVOIR schedule_flag Storsjon
#
Id
number
starttime
time_unit
npkt
0
0
20040419
HOUR
1
#
Time
y
20040419
1
RESERVOIR schedule
#
Id
number
npkt
0
0
1
#
Time
20040419

period

data_type

y_unit

24

-1

NO_UNIT

Storsjon
starttime

time_unit

period

data_type

y_unit

20040419

HOUR

24

-1

MM3

y
0

RESERVOIR min_constr Storsjon
#
Id number starttime
time_unit
8760
0
0
8904
-1
1
#
time
y
20040419
0
RESERVOIR upper_slack Storsjon
#
Id
number
starttime
npkt
0
0
20040419
1
#
time
y
20040419
0
RESERVOIR lower_slack Storsjon
#
Id
number
starttime
npkt
0
0
20040419
1
#
time
y
20040419
0

period

time_unit
HOUR

time_unit
HOUR

data_type

20040419

period
8904

period
8904

y_unit

npkt

HOUR
MM3

data_type
-1

data_type
-1

y_unit
MM3

y_unit
MM3

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bivillkorsfil för fyllnadsgrad i Kattstrupeforsens buffertmagasin.
rsv_con_kf.ascii
------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVOIR schedule_flag Buffer_Kattstrupeforsen
#
Id
number
starttime
time_unit
period
npkt
0
0
20040419
HOUR
24
1
#
Time
y
20040419
1
RESERVOIR schedule
#
Id
number
npkt
0
0
1
#
Time
20040419

data_type

y_unit

-1

NO_UNIT

Buffer_Kattstrupeforsen
starttime
time_unit

period

data_type

y_unit

20040419

24

-1

MM3

HOUR

y
3.6

RESERVOIR min_constr Buffer_Kattstrupeforsen
#
Id number starttime
time_unit
period data_type
y_unit
0
0
20040419
HOUR
8760
-1
MM3
1
#
time
y
20040419
3.6
RESERVOIR upper_slack Buffer_Kattstrupeforsen
#
Id
number
starttime
time_unit
period
npkt
0
0
20040419
HOUR
8760
1
#
time
y
20040419
3.85
RESERVOIR lower_slack Buffer_Kattstrupeforsen
#
Id
number
starttime
time_unit
period
npkt
0
0
20040419
HOUR
8760
1
#
time
y
20040419
3.6

data_type
-1

data_type
-1

npkt

y_unit
MM3

y_unit
MM3

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bivillkorsfil för fyllnadsgrad i Granboforsensforsens buffertmagasin.
rsv_con_gf.ascii
------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVOIR schedule_flag Buffer_Granboforsen
#
Id
number
starttime
time_unit
npkt
0
0
20040419
HOUR
1
#
Time
y
20040419
1
RESERVOIR schedule
#
Id
number
npkt
0
0
1
#
Time
20040419

period

data_type

y_unit

24

-1

NO_UNIT

Buffer_Granboforsen
starttime
time_unit

period

data_type

y_unit

20040419

24

-1

MM3

HOUR

y
0.3

RESERVOIR min_constr Buffer_Granboforsen
#
Id number starttime
time_unit
period data_type
y_unit
0
0
20040419
HOUR
8760
-1
MM3
1
#
time
y
20040419
0.3
RESERVOIR upper_slack Buffer_Granboforsen
#
Id
number
starttime
time_unit
npkt
0
0
20040419
HOUR
1
#
time
y
20040419
0.51
RESERVOIR lower_slack Buffer_Granboforsen
#
Id
number
starttime
time_unit
npkt
0
0
20040419
HOUR
1
#
time
y
20040419
0.3

period
8760

period
8760

data_type
-1

data_type
-1

npkt

y_unit
MM3

y_unit
MM3

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bivillkorsfil för produktionsminimun i kraftverken.
plant_constr.ascii
------------------------------------------------------------------------------------------------PLANT min_p_constr Hissmofors
# Id number starttime time_unit period data_type y_unit npkt
0
0
20040419
DAY
24
-1
MW
1
# time
y
20040419
7.5

PLANT min_p_constr Kattstrupeforsen
# Id number starttime time_unit period data_type y_unit npkt
0
0
20040419
DAY
24
-1
MW
1
# time
y
20040419
7

PLANT min_p_constr Granboforsen
# Id number starttime time_unit period data_type y_unit npkt
0
0
20040419
DAY
24
-1
MW
1
# time
y
20040419
2.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tillrinningsfil. Endast tre veckor visas. För mer värden på tillrinningar se
bilaga 5 med Storsjöns tillrinningar 1996 – 2004.
plant_constr.ascii
------------------------------------------------------------------------------------------------#######################################################################
## Description of inflow to Storsjön based on 1996-97. # LRN 030321 #
#######################################################################

RESERVOIR inflow Storsjon
#Id Number Start_time
Ref
Ndata
0
1
20040419
.0
#Value
133
154
191
203
180
192
192
141
172
190
264
64
138
155
258
112
212
204
138
128
177
.
.
.
.

Time_unit
Day

Time_step
1

-1

Data_type
M3/S

y_unit
366

# Week 17

# Week 18 #------------------------------------------------- May

# Week 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Topologibeskrivningsfil.
top.ascii
------------------------------------------------------------------------------------------------##############
# Topology #
##############
CONNECT
CONNECT
CONNECT
CONNECT

RESERVOIR/PLANT
PLANT/RESERVOIR
RESERVOIR/SPILL
GATE/RESERVOIR

Storsjon Hissmofors
Hissmofors Buffer_Kattstrupeforsen
Storsjon Storsjon_Spill
Storsjon_Spill Buffer_Kattstrupeforsen

CONNECT RESERVOIR/PLANT Buffer_Kattstrupeforsen Kattstrupeforsen
CONNECT PLANT/RESERVOIR Kattstrupeforsen Buffer_Granboforsen
CONNECT RESERVOIR/SPILL Buffer_Kattstrupeforsen
Buffer_Kattstrupeforsen_Spill
CONNECT GATE/RESERVOIR Buffer_Kattstrupeforsen_Spill Buffer_Granboforsen
CONNECT RESERVOIR/PLANT Buffer_Granboforsen Granboforsen
CONNECT RESERVOIR/SPILL Buffer_Granboforsen Buffer_Granboforsen_Spill

------------------------------------------------------------------------------------------------Driftskostnadsfil.
rescost.ascii
------------------------------------------------------------------------------------------------################################################################
#
Cost on use of resources for the reservoirs
LRN 20041007 #
################################################################
#
#

Id

Number
x

Ref
y

Npkt

x-unit

y-unit

0

Mm3

Kroner

RESERVOIR endpoint_desc
0
1

Buffer_Kattstrupeforsen
40
0
Mm3

Kroner

RESERVOIR endpoint_desc
0
1

Buffer_Granboforsen
40
0

Kroner

RESERVOIR endpoint desc Storsjon
0
1
40

Mm3

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Marknadsbeskrivningsfil för dynamiska elpriser. Filen upprepar sig och
visas bara delvis.
markethelg.ascii
------------------------------------------------------------------------------------------------####################################################################
#
Description of a stylized European power-market
# LRN 040321 #
####################################################################
MARKET 1
743
2004041900
# id
0
# x
-1000
1000
2004041908
# id
0
# x
-1000
1000
2004041916
# id
0
# x
-1000
1000
2004042008
# id
0
# x
-1000
1000
2004042016
# id
0
# x
-1000
1000
2004042108
# id
0
# x
-1000
1000
2004042116
# id

number
1
y
45
45.1

ref
0.0

npkt
2

x_unit
MW

y_unit
Kroner

number
1
y
80
80.1

ref
0.0

npkt
2

x_unit
MW

y_unit
Kroner

number
1
y
45
45.1

ref
0.0

npkt
2

x_unit
MW

y_unit
Kroner

number
1
y
80
80.1

ref
0.0

npkt
2

x_unit
MW

y_unit
Kroner

number
1
y
45
45.1

ref
0.0

npkt
2

x_unit
MW

y_unit
Kroner

number
1
y
80
80.1

ref
0.0

npkt
2

x_unit
MW

y_unit
Kroner

number

ref

npkt

x_unit

y_unit
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0
# x
-1000
1000

1
y
45
45.1

0.0

2

MW

Kroner

------------------------------------------------------------------------------------------------Detta var ett exempel på en uppsättning delfiler som bygger upp en
modell. I forskningssyftet har ett tjugotal liknande modeller tillverkats.
Av utrymmesskäl visas bara en modellbilaga men de andra finns
tillgängliga för beskådning via kontakt med författaren om intresse för
dessa skulle finnas.
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Bilaga 6
Tillrinning Stångån via Rängen. Siffrorna är egentligen mått på
medelvattenföringen i Hovetorps kraftstation och har endast funnits
tillgängliga som månadsmedelvärden. Medelvärdet är baserat på 34 års
statistik.

Medel
34 år
Jan
18,1
Feb
20,4
Mar
19,9
Apr
17,5
Maj
19,1
Jun
10,5
Jul
9,7
Aug
6,0
Sep
4,3
Okt
4,2
Nov
8,5
Dec
13,2
Medel/år 12,6

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

9,9
5,5
6,3
6,5
23,6
12,3
25,1
22,7
6,3
3,2
4,2
8,1
11,1

19,5
30,2
30,6
23,8
18,0
12,3
10,0
3,3
2,4
0,8
1,3
6,7
13,2

34,4
30,9
26,8
28,8
24,5
9,6
2,2
2,2
3,5
5,8
12,3
14,0
16,2

4,0
7,5
6,7
7,4
7,2
2,3
6,3
4,0
1,4
4,9
22,8
29,8
8,7

29,9
31,7
29,4
30,7
23,9
8,1
1,2
0,6
1,4
0,1
0,1
1,9
13,3

25,1
32,9
31,9
26,5
27,9
17,2
10,6
6,7
14,5
17,0
17,2
20,4
20,7

10,7
15,4
19,7
13,7
11,5
4,5
4,7
0,8
1,1
0,3
4,7
12,1
8,3

11,2
9,1
7,5
2,2
16,1
17,6
17,6
8,2
4,0
1,7
5,5
12,5
9,4
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