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Sammanfattning 

Småskaliga vattenkraftverk regleras vanligtvis med avseende på vattennivån i magasinet 
eller vattenflödet, utan hänsyn till efterfrågan på elkraft. Examensarbetet utfördes på upp-
drag av Fortum Generation som önskade att undersöka möjligheten att istället automatiskt 
optimera planeringen och regleringen av de småskaliga vattenkraftverken med hänsyn till 
prisbild, verkningsgrad, vattensituation, miljödomar, miljöhänsyn samt mekaniskt slitage. 
En optimeringsalgoritm framtagen i en parallellt pågående studie låg till grund för exa-
mensarbetet. En prototyp som skulle autoplanera produktionen och reglera ett enskilt vat-
tenkraftverk skulle utvecklas, där det genom simulering skulle fastställas om en realisering 
av optimeringsalgoritmen i ett verktyget är möjlig och lönsam. Båthusströmmen, som an-
vändes som testobjekt för examensarbetet, ägs av Fortum och är ett småskaligt vattenkraft-
verk i Österdalälven. 
 
En kostnadseffektiv prototyp av ett optimeringsverktyg för automatisk planering och regle-
ring av småskaliga vattenkraftverk utvecklades och testades genom simulering. Prototypen 
utvecklades i form av en mjukvara vilken utför optimeringen och kommunicerar kontinuer-
ligt med befintliga optimerings-, övervaknings- och styrsystem. Resultaten av utförda 
kommunikationstester och simulerade optimeringar visade att en realisering av algoritmen i 
ett optimeringsverktyg är möjlig och förväntas öka effektiviteten för Båthusströmmen och 
därmed öka intäkterna för kraftverket.  
 

Nyckelord 
Optimeringsverktyg, småskalig vattenkraft, produktionsplanering, reglering.   



 
 
 
 
 

 

  



 

 

Abstract 

Small-scale hydropower plants are usually controlled considering either the reservoir level 
or the water flow, regardless of the electricity demand. This thesis was conducted on behalf 
of Fortum Generation that wanted to investigate the possibility to automatically optimise 
the production plans and control of small-scale hydropower plants based on electricity 
price, generator efficiency, water situation, environmental restrictions, environmental con-
cerns, and mechanical wear. The thesis is a continuation of a study where an optimisation 
algorithm was developed. A prototype that could automatically plan the production and 
control of an individual hydropower plant would be developed, and then based on simula-
tions it would be determined if an implementation of the algorithm in an optimisation tool 
is possible and profitable. Båthusströmmen, the test case for this thesis, is owned by Fortum 
and is a small-scale hydropower plant in Österdalälven. 
 
A cost-effective prototype of an optimisation tool for automated planning and control was 
developed and tested through simulations. The prototype was developed as a software that 
performs the optimisation and communicates continuously with the existing optimisation, 
supervisory and control system. The results of the communication tests and optimisation 
simulations showed that an implementation of the algorithm in an optimisation tool is 
possible and is expected to increase the efficiency of Båthusströmmen and therefore 
increase the profit of the power plant.  
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Optimisation tool, small-scale hydropower plant, production planning, control.   



 
 
 
 
 

 

  



 

 

    
Förkortningar 

API Application programming interface 
csv Comma separated values 
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PLC  Programmable Logical Controller, programmerbart styrsystem 
RTU Remote terminal unit 
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SvK Svenska kraftnät 
TE Timekvivalent 
TS Time series  
TS-API Time Series API 
VB Visual Basic 
VBA Visual Basic for Applications 
VB.NET Visual Basic med .NET framework 
VNR  Vattennivåreglering  
PID-regulator Proportionerlig-integrerande-deriverande regulator 
PWL Piece-wise linear, styckvis linjär 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vattenkraft är en viktig tillgång för Sveriges kraftsystem då den bidrar till både en större 
del av basproduktionen samt systemreglering. Vattenkraftens roll i kraftsystemet blir än 
mer angelägen i takt med att annan förnybar elproduktion, som vind- och solenergi, utökas 
[1]. Det behövs många flexibla vattenkraftverk som snabbt kan anpassa produktionen och 
kompensera för snabba förändringar i kraftsystemet. Vattenkraftproduktionen planeras och 
styrs vanligtvis utifrån en totaloptimering med hänsyn till prisbild, verkningsgrad, vattensi-
tuation, miljödomar, mekaniskt slitage samt miljöhänsyn. På grund av komplexiteten i vat-
tenkraftsystemet krävs många manuella justeringar för att få till ett optimalt vattenflöde. 
Därför prioriteras exempelvis vattenkraftverk med hög effektkapacitet och småskaliga vat-
tenkraftverk kan inte ägnas så mycket tid åt, utan de regleras enbart med hänsyn till vatten-
nivån eller vattenflödet. De småskaliga vattenkraftverken regleras således kontinuerligt 
utan hänsyn till efterfrågan på elkraft och bidrar inte nämnvärt till flexibiliteten.  

1.2 Problemformulering 
Examensarbetet genomförs på uppdrag av Fortum Generation som ansvarar för Fortums 
kraftproduktion, fysiska optimering samt handelsverksamhet i Norden. Fortum Generation 
önskar att undersöka möjligheten att automatiskt totaloptimera planering och reglering av 
elproduktionen från de småskaliga vattenkraftverken. Därmed kan även de småskaliga vat-
tenkraftverken bidra till balansen i elsystemet, utan att öka arbetsbelastningen för Fortums 
driftcentrals personal. En optimeringsalgoritm för planering och reglering av småskaliga 
vattenkraftverk har utvecklats i en parallellt pågående studie hos Fortum Generation. Resul-
tatet av studien ligger till grund för detta examensarbete, vars syfte är att undersöka 
huruvida algoritmen kan realiseras i en prototyp av ett optimeringsverktyg eller ej [2].   

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att utveckla en prototyp av ett optimeringsverktyg för auto-
matisk planering och reglering av småskalig vattenkraft, där det genom simulering kan fast-
ställas om en realisering är möjlig och lönsam eller ej. Prototypen ska realtidsbaserat auto-
planera och driva ett enskilt vattenkraftverk med hänsyn till prisbild, verkningsgrad, vatten-
situation, miljödomar, miljöhänsyn samt mekaniskt slitage. 
 
För att uppnå målet ska litteraturstudier och expertintervjuer genomföras. Detta för att ge en 
djupare förståelse av optimeringsparametrar tillhandahållna via optimeringsalgoritmen samt 
hur Fortum Generations vattenkraftproduktion planeras och styrs. Vidare ska olika möjliga 
tekniska lösningar för den praktiska utformningen av optimeringsverktyget undersökas och 
jämföras. Fastställande av valt tillvägagångsätt ska grundas på en jämförelse mellan de 
olika lösningarna med hänsyn till eventuell kostnad för implementering, tillgänglighet för 
underhåll, kompatibilitet med befintliga system samt optimeringsalgoritm.  

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till Fortum Generations vattenkraftverk i Sverige. Perioden för 
examensarbetet omfattas av tio veckors heltidsstudier för två studenter. På grund av den 
begränsade tidsramen för examensarbetet testas prototypen av optimeringsverktyget genom 
en simulerad reglering av en datorbaserad modell av vattenkraftverket Båthusströmmen, där 
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ingen hänsyn behöver tas till intilliggande vattenkraftverk. Val av utvecklingsmiljö, pro-
gramvara samt hårdvara vid utformning av verktyget begränsas av projektets budget samt 
säkerhetsrestriktioner inom Fortum.  
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel behandlas teorier kring vattenkraft och dess teknik, elmarknaden, restriktion-
er vid vattenkraftproduktion, en kartläggning av hur produktionen planeras och regleras 
samt en genomgång av teknikområden som är nödvändiga för examensarbetet. Kapitlet 
inkluderar en övergripande beskrivning av nyttan med att optimalt planera och reglera pro-
duktionen från småskaliga vattenkraftverk, kraftverk med en effektkapacitet upp till 10 
MW (EU), samt hur de vanligtvis regleras [3]. Dessutom presenteras den optimeringsalgo-
ritm som ligger till grund för examensarbetet. 

2.1 Vattenkraft 
Vattenkraft stod år 2017 för 40,25 % av elproduktionen i Sverige, där den levererade ener-
gin var 64 TWh [4]. Fördelarna med vattenkraft är många där de mest framträdande 
aspekterna är att den är förnybar och reglerbar. Utifrån en livscykelanalys är det konstaterat 
att vattenkraften är bland de mest miljövänliga elproduktionssätten med avseende på ut-
släpp av mängd koldioxid per kilowattimme [5]. En annan stor fördel med vattenkraften är 
att den kan lagra energin till dess energibehovet är som störst.  
 
Vattenkraftverk kan utformas på olika sätt och i varierande storlek beroende på de geogra-
fiska förutsättningarna vid det aktuella området. Vanligtvis lagras vattnet i ett magasin i 
anslutning till kraftverket för att på så sätt möjliggöra att elproduktionen kan ske vid behov. 
Vattenmagasinet bildas genom konstruktion av en damm som har för avsikt att stoppa vatt-
nets flöde och styra det till en passage via kraftverkets turbin. Dammens höjd avgör vat-
tenmängden som kan lagras. Fallhöjden, som är en av de viktigaste parametrarna för den 
uttagbara effekten, bestäms av vattennivåskillnaden mellan uppströmssidan och nedströms-
sidan. Nedströmssidan kan även schaktas för att öka vattnets fallhöjd. Vanliga typer av 
dammar är gravitationsdamm, valvdamm, lamelldamm och fyllnadsdamm [6].   
 
Överföringen från vattnets läges- och rörelseenergi till elektrisk energi sker via turbiner där 
vattnets flöde blir till mekanisk energi. Turbinen i sin tur driver en generator varifrån elekt-
risk energi erhålls. Den effekt som går att utvinna från en turbin beror på ett flertal faktorer 
och kan enkelt beskrivas enligt följande samband [6]. 
 
  𝑃 = 𝜂	𝑄	𝜌	𝑔	ℎ   (1) 
 
P effekt [kW] 
Q vattenflöde genom turbinen (tappning) [m3/s] 
h fallhöjd [m] 
g gravitationskonstant [m/s2] 
η verkningsgrad [f(Q,h)] 
ρ vattnets densitet [kg/dm3] 
 
Vattenturbiner finns i ett flertal utföranden där vattnets fallhöjd ofta påverkar val av turbin. 
Turbiner kan delas in i två typer, reaktionsturbiner och aktionsturbiner. Reaktionsturbiner 
sätts i rörelse av vattnets tryck mot turbinbladen. Dessa turbiner är helt inneslutna i vatten 
och ofta placerade under den nedre vattenytan. Francisturbinen samt kaplanturbinen är två 
vanligt tillämpade reaktionsturbiner. Andra varianter av reaktionsturbiner är semi-kaplan 
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och propellerturbin. Aktionsturbiner absorberar vattnets rörelseenergi i form av en eller 
flera vattenstrålar som träffar löphjulets skovlar. En vanligt tillämpad aktionsturbin är pel-
tonturbinen.  
 
Kaplan- och propellerturbiner har justerbara ledskovlar för reglering av inflöde. Vattnet 
tillförs via ett avsmalnande rör runt turbinen med syfte att fördela vattnet jämnt runt intaget. 
Skillnaden dessa modeller emellan är utformningen av löphjulet. Kaplanturbinen har, till 
skillnad från propellerturbinen, justerbara löpskovlar medan löpskovlarna på propellertur-
binen är fasta. Kaplanturbiner används vanligtvis vid fallhöjder upp till cirka 50 m [6]. Fi-
gur 2.1 visar en kaplanturbin. 

 
Francisturbinen är, likt propellerturbinen, utrustad med justerbara ledskovlar och fasta 
löpskovlar där skillnaden är skovlarnas utformning, se figur 2.2. Denna typ av turbin an-
vänds vid fallhöjder upp till cirka 700 m [7].  

 
 

Figur 2.1 Kaplanturbinen [8] 

Figur 2.2 Francisturbinen [8] 
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Vid högre fallhöjder används peltonturbiner. Till turbinen tillförs vattenflödet i form av 
riktade strålar mot utsidan av dess löphjul, se figur 2.3. Turbinen placeras i ett luftfyllt rum 
ovan nedre vattennivån där vattnet, efter att det träffat turbinens löphjul, faller fritt mot 
nedre vattenytan. Då den tillförda energin är vattnets rörelseenergi, vilken är starkt kopplat 
till fallhöjden, är denna turbin känslig för fallhöjdsförändringar. Vid förändringar av vatten-
flödet påverkas verkningsgraden mindre och behålls hög över ett stort område [7]. 
 

 
De olika turbintyperna har olika verkningsgradskurvor. Dessa verkningsgradskurvor be-
skriver turbinens effektivitet med avseende på variationer i vattenflödet. Kaplanturbinen har 
en hög verkningsgrad över ett brett område av varierande vattenflöde. Detta tack vare möj-
ligheten att kunna justera vinklarna på ledskovlarna samt löpskovlarna. Genom att kombi-
nera dessa vinklar på rätt sätt behålls en hög verkningsgrad även då vattenflödet minskar. 
Hur dessa vinklar ska kombineras tas fram via ett indexprov av turbinleverantören vilket 
resulterar i en kombineringskurva. Kurvan används av en turbinregulator för att reglera led- 
och löpskovlarna för att uppnå bästa verkningsgrad. Då Francisturbinen endast kan reglera 
ledskovlarnas vinklar begränsas verkningsgraden till ett smalare område av vattenflöden. 
Figur 2.4 visar verkningsgradskurvor för olika turbintyper. 

Figur 2.3 Peltonturbinen [9] 

Figur 2.4 Verkningsgradskurvor [8] 
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De generatorer som drivs av kraftverkens turbiner är synkron- eller asynkrongeneratorer. 
Synkrongeneratorns spänning, frekvens och fasvinkel måste överensstämma med nätet in-
nan nätanslutning sker. Detta sker numera automatiskt med extern styrutrustning och bidrar 
till ökad kostnad vid installation. Denna generator kan producera, istället för att konsumera, 
reaktiv effekt och magnetiseringen kan ske utan extern strömförsörjning [7]. Asynkronge-
neratorn har fördelen att den enkelt ansluts till nätet och är i det närmaste underhållsfri. Den 
är mindre komplex i sin konstruktion och är därmed också billigare att tillverka än syn-
krongeneratorn. Nätet bromsar eller driver på generatorns varvtal för att hålla det konstant. 
En nackdel med asynkrongeneratorn är att den alltid konsumerar reaktiv effekt från nätet 
för magnetisering. Denna typ av generator används typiskt vid mindre vattenkraftverk med 
en produktion upp till cirka 1,5 MW [10].  
 
När vattnet passerar förbi led- eller löpskovlar i en turbin, uppstår tryckskillnader till följd 
av vattnets strömning vilka kan orsaka att vatten övergår från vätska till gasform och bilda 
små gasbubblor i vattnet, så kallade kaviteter. När dessa bubblor går tillbaka till vätskeform 
uppstår tryckstötar som kan skada turbinen och närliggande material [11]. Dessa skador på 
turbinen minskar dess verkningsgrad samt livslängd. Inom ett visst område i verknings-
gradskurvan utsätts turbinen för onödigt mycket kavitation vilket medför att turbiner und-
viks att brukas inom det området. 
 
Under vintertid kan uppkomsten av iskristaller i strömmande vatten förekomma. Det inträf-
far då ytvatten kyls ner till temperatur under noll grader och fryser hastigt till när det brom-
sas in [6]. Iskristallerna kan bilda stora sjok av ismassa som dämmer igen isgrindarna i in-
loppet, fenomenet kallas för iskravning eller bara kravning [12].   

2.2 Elmarknaden 
Elmarknaderna i Norden avreglerades år 1996 med avsikten att skapa en gemensam nordisk 
konkurrensmarknad med ett marknadsbaserat pris för att därmed producera el till lägsta 
möjliga pris under varje enskild timme. Eftersom priset styrs av utbud och efterfrågan är det 
enkelt att identifiera brister i systemet, exempelvis om efterfrågan är högre än vad som är 
möjligt att producera eller om överföringskapaciteten på elnätet är otillräcklig [13]. Innan 
avregleringen bestämdes priset främst utifrån statens avkastningskrav på Vattenfall, den då 
prisledande aktören på elmarknaden [14].   
 
Elproduktionen måste alltid, i varje enskilt ögonblick, vara lika stor som elförbrukningen 
annars uppstår det obalans i elsystemet. Det är elnätets frekvens som signalerar om det är 
obalans i systemet. Målet är en stabil frekvens på 50 Hz. Om frekvensen minskar förbrukas 
det mer el än vad som produceras vilket balanseras genom att öka produktionen. Det mot-
satta gäller om frekvensen ökar; då produceras det mer än vad som förbrukas [15]. Om ba-
lansen rubbas är risken stor att det blir störningar i elnätet vilket i sin tur kan leda till allvar-
liga konsekvenser som till exempel elavbrott i delar av eller hela nätet [16].  
 
Svenska kraftnät, SvK, är en myndighet som har på uppdrag från Sveriges regering att ar-
beta för att handeln med el kan ske på smidigast möjliga sätt, både inom Norden och med 
andra länder i Europa [16]. Svenska kraftnät koordinerar elhandeln med transporten av elen 
på elnätet. Elhandeln sker på den gemensamma nordiska elbörsen Nord Pool som är el-
marknadens centrala aktör. Andra aktörer på den nordiska elmarknaden är elkonsumenter, 
elproducenter, elnätsföretag, elhandelsföretag och systemansvariga [17]. 
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Elkonsumenter, det vill säga industrier, företag och hushåll, tecknar avtal med valfritt el-
handelsföretag som säljer el på den fria elmarknaden [17]. Marknadspriset som sätts på 
elbörsen, Nord Pool, är styrande för priset elhandelsföretagen får betala för den el de köper 
in för att sälja vidare till slutkunderna [18]. Slutpriset för slutkunden, elkonsumenten, sätts 
efter överenskommelse mellan köpare och säljare. Elproducenter äger en eller flera pro-
duktionsanläggningar och producerar den el som matas in i en inmatningspunkt i elnätet 
som i sin tur ägs av elnätsföretagen. Den producerade elen säljs till ett elhandelsföretag via 
elbörsen eller från ett annat elhandelsföretag. Elhandelsföretag kan ha balansansvar, vilket 
innebär att de ansvarar för att balansera förbrukningen vid den uttagspunkt elhandelsföreta-
get ansvarar för, det sker med hjälp av produktion och elhandel [17].  
 
SvK är systemansvarig i Sverige och har till uppgift att upprätta kortsiktig effektbalans i det 
nordiska elsystemet, det vill säga att frekvensen 50 Hz upprätthålls och att reserver finns 
tillgängliga vid allvarliga störningar. Systemansvarige beräknar eventuell obalans i kraftut-
bytet och reglerar därefter kostnaderna för obalansen med de balansansvariga [16]. Figur 
2.5 illustrerar förhållandet mellan elmarknadens olika aktörer. 
 

Figur 2.5 Förhållande mellan elmarknadens aktörer [17] 
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2.2.1 Börshandeln 
På Nord Pool sätts marknadspriser genom ett auktionsförfarande där köpbuden från elkon-
sumenterna matchas mot elproducenternas säljbud. Nord Pool organiserar handel med el på 
en fysisk marknad med två olika produkter, Elspot och Elbas [19].  
 
Elspotmarknaden är en 24-timmars marknad för kortsiktig handel. På elspotmarknaden 
fastställs det gemensamma systempriset samt spotpriser för individuella elområden ett dygn 
i förväg för varje enskild timme nästkommande dygn. Aktörerna lämnar dagligen sina bud, 
som specificerar den volym (MWh) som aktören önskar sälja eller köpa vid en specifik 
prisnivå (EUR/MWh), för dagen efter. Budet lämnas i form av en budstege med prissteg för 
varje timme på dygnet och måste vara insända senast kl. 12:00, det realiserade priset publi-
ceras därefter av Nord Pool kl. 12:42 [20]. Figur 2.6 visar ett exempel på hur en budstege 
kan se ut.  

Det realiserade system- och spotpriset beräknas baserat på en avancerad algoritm. Förenklat 
uttryckt är spotpriset satt där kurvorna för säljpris och köppris möts, se figur 2.7.  

 

 

Figur 2.7 Spotpriset är det pris där säljkurvan och köpkurvan möts [13] 

Figur 2.6 Exempel på budstege (med fiktiva priser) 
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Systempriset används som referenspris vid den finansiella elhandeln, Nasdaq, och är det 
pris som skulle gälla vid fri överföringskapacitet. Eftersom förutsättningarna att producera 
el skiljer sig mellan olika områden och att elnäten är begränsade av en maxkapacitet delas 
Norden in i 15 elområden. I Sverige produceras merparten av elen i norr och merparten av 
konsumtionen sker i söder. Med anledning av att det inte finns tillräcklig kapacitet i elled-
ningarna för att vid hög efterfrågan fritt överföra elen mellan landets olika delar eller till 
andra länder, uppstår så kallade flaskhalsar. Sverige delas därav in i fyra elprisområden 
med avsikt att hantera de flaskhalsar som uppstår. Områdena benämns SE1, SE2, SE3 och 
SE4, gränserna för områdena illustreras i figur 2.8. Ett specifikt spotpris beräknas således 
för varje område. Prisskillnaderna mellan de fyra områdena medför att det oftast är mer 
lönsamt att tillföra produktionskapacitet i södra Sverige än i norra regionerna där det redan 
finns ett överskott. Det ger även en indikation om var investeringar i utökad nätkapacitet 
lämpar sig bäst [19]. 

Elbasmarknaden, även kallad Intradags-marknaden, är en fysisk justeringsmarknad. Ef-
tersom buden på spotmarknaden lämnas in en dag i förväg, finns Elbas, en balansmarknad, 
som bidrar till att säkerställa den nödvändiga balansen mellan utbud och efterfrågan. Den 
mesta balansen säkras av spotmarknadshandeln, men om något oförutsett händer i elsyste-
met eller prognoserna varit felaktiga kan aktörerna på kort sikt handla sig i balans. Elbas-
marknaden öppnar kl. 14:00 för nästkommande dag och aktörerna kan handla upp till en 
timme före leverans [13].  

Figur 2.8 Elprisområden i Sverige [19] 
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2.3 Restriktioner vid vattenkraftproduktion 
Vid elproduktion via vattenkraft finns regler och restriktioner som måste följas. Juridiska 
regler är föreskrivna i miljöbalken där Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för 
tillsynen över vattenverksamhet. Miljöbalkens syfte är att skydda människor, djur och natur 
samt främja en hållbar utveckling [21]. Lagen beskriver bland annat hur de som bedriver 
vattenverksamhet, som kan skada till exempel fisket, måste vidta åtgärder så att vattenle-
vande djur inte onödigtvis begränsas i sin framkomst eller sitt bestånd. Miljöbalken, till-
sammans med förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljö (2004:660) och för-
ordning med länsstyrelseinstruktion (2007:825), inkluderar sedan 2004 även EU:s ramdi-
rektiv för vatten vilket togs fram år 2000 [22]. Ramdirektivet för vatten syftar till att skydda 
samt förbättra vattenkvaliteten i alla EU:s medlemsländer. Det innefattar regler för att åter-
ställa ekosystem vid alla typer av vatten, såsom grundvatten och ytvatten men även se till 
att föroreningar minskar då vattenverksamhet bedrivs.  
 
Vattenkraftverk måste förhålla sig till regler föreskrivna i miljödomar, tidigare kallade vat-
tendomar. Dessa miljödomar fastställer tillåtna vattenstånd, dämningsgräns och sänknings-
gräns, samt under vilken tidsperiod dessa gäller. De kan även beskriva tillåtna vattenflöden 
samt tillåtna förändringar i vattenflödet [23]. Vissa miljödomar fastställer även om dammar 
måste förses med vattenvägar för fisk i form av till exempel en fisktrappa eller ålyngel-
ledare. Miljödomarna togs fram, en för varje kraftverk, vid utbyggnaden av vattenkraftver-
ken i Sverige och är ett myndighetsbeslut utfärdat av en domstol vilket krävs vid nyttjande 
av vatten.  
 
Vid Båthusströmmens vattenkraftverk är det, enligt vattendom, bestämt att dämningsgrän-
sen är +495,50 m, höjdsystem RH00, mätt vid anläggningens utskovsdamm. Någon sänk-
ningsgräns och bestämmelse kring vattenflöde finns inte beskrivet [24].   

2.4 Planering och reglering av vattenkraftproduktion 
Vattenkraften är, som nämnts i kapitel 2.1, en förnybar energikälla och den är reglerbar 
genom att vatten kan lagras i magasin för att vid ett senare tillfälle användas för elprodukt-
ion. Genom sin reglerförmåga bidrar vattenkraften till att hålla kraftsystemet i balans. Vat-
tenkraftens roll i kraftsystemet blir än mer angelägen i takt med att mer väderberoende kraft 
som sol- och vindkraft byggs [1, 17].  
 
Elproduktionen i ett vattenkraftverk kan regleras utifrån olika aspekter. Ett sätt att reglera 
vattenkraftproduktionen är att tillämpa vattennivåreglering, VNR. Målet vid vattennivåre-
glering är att i största möjliga mån hålla magasinets vattennivå konstant och nära däm-
ningsgränsen för att erhålla högsta möjliga fallhöjd och därmed generera högsta möjliga 
effekt. Vanligtvis sker vattennivåregleringen automatiskt med en PLC eller en PID-
regulator. Regulatorn reglerar främst turbinens ledskovlar och löpskovlar för att justera 
flödet och därmed effekten, men kan även styra utskovsluckorna i den händelse att vatten 
behöver spillas förbi kraftverket [25]. Vid VNR tas ingen hänsyn till lönsamheten utan 
kraftverket anpassar sig till den tillrinning som sker. 
 
Genom att istället lagra vatten under perioder när konsumtionen är låg kan det nyttjas till 
elproduktion då efterfrågan på el är som störst och priset är som högst. Detta innebär att 
Fortum och andra elproducenter kan anpassa produktionen med hänsyn till utbud och efter-
frågan och på så sätt öka lönsamheten [25]. Zahra Faridoon, Spot Trader Fortum Generat-
ion, instämmer att målet är att optimera produktionen och sälja elen med så bra förtjänst 
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som möjligt. Vattenkraftsproduktionen planeras på kort sikt (tre veckor) och lång sikt (fram 
till nästa vårflod) utifrån olika optimeringsparametrar. Prognoser för kommande elpriser, 
tillrinningar, snömätningar, vattenvärdeskurvor, miljödomar, miljöhänsyn, verkningsgrads-
kurvor, planerade underhållsarbeten och andra produkter sålda till SvK ligger som grund 
för planeringen. Först utförs optimeringen av produktionen i Fortums optimeringsverktyg 
för att ta fram ett bud som läggs upp på elbörsen Nord Pool inför nästkommande dygn. Ef-
ter att det realiserade spotpriset publicerats av Nord Pool utförs ytterligare en optimering av 
vattenkraftproduktionen, denna gång med hänsyn till det faktiska priset för kommande 
dygn. Med det realiserade spotpriset mottages även den sålda effektvolymen som måste 
uppfyllas, det gäller då att på det mest lönsamma sättet uppfylla denna volym. Fortum Ge-
nerations produktionsoptimerare realiserar därefter produktionsplanerna för de vattenkraft-
verk som inkluderas i optimeringen genom att planerna skickas till operatörsborden, som 
sköter driftövervakningen via ett SCADA-system. Viktigt att tillägga är att totaloptimering-
en för hela vattenkraftsystemet genomförs med hänsyn till samtliga vattenkraftverk, även 
kraftverk styrda med VNR. Även om ingen produktionsplan upprättas så representeras de 
med en uppskattad producerad effekt [26, 27].  
 
År 2016 var totalt 2 057 vattenkraftverk i Sverige i drift, varav 1 615 av dessa var småska-
liga (<10 MW) med en totalkapacitet på 1 050 MW vilket motsvarar ungefär 6,5 % av den 
totala vattenkraftkapaciteten. På grund av miljöhänsyn och politiska beslut har utbyggnad 
av nya vattenkraftverk stagnerat och större vattenkraftverk anses vara så gott som färdigut-
byggda. Däremot finns det utvecklingspotential inom den småskaliga vattenkraften samt 
potential för effektökning i befintliga storskaliga verk [28].  
 
År 2017 ägde Fortum 126 vattenkraftverk i Sverige. Drygt 30 av dessa regleras med VNR 
[29]. Anledningen till att inte samtliga vattenkraftverk omfattas av optimeringen skiljer sig 
från anläggning till anläggning. En anledning är att de har för små magasin för att kunna 
lagra vatten i, för att användas då efterfrågan är som störst [26]. Enligt Erik Byström, Se-
nior expert Fortum Generation, är ett viktigt skäl att om optimeringen omfattar samtliga 
vattenkraftverk skulle det innebära en ökad arbetsbelastning för Fortums driftcentrals per-
sonal. Därför prioriteras vattenkraftverk med större kapacitet eller de som är mer komplexa. 
Komplexiteten kommer av att vattenkraftverk ofta är placerade i kaskad längs älvar vilket 
gör att ändringar av vattenflöden vid ett kraftverk påverkar flödet nedströms [30].  

2.4.1 Optimeringsalgoritm 
Den optimeringsalgoritm som ligger till grund för detta examensarbete presenteras i detta 
kapitel. Algoritmen är framtagen av Anna-Linnea Towle i ett examensarbete på masternivå 
i samarbete med Fortum Generation [2]. Målet med optimeringen är att hitta den optimala 
lösningen till ett problem utifrån givna förutsättningar, i detta fall en optimal produktions-
plan för att maximera intäkterna med tanke på pris, inflöde, vattennivå, verkningsgrad, 
framtida vattenvärde och restriktioner som miljödomar, minimal och maximal tappning 
samt maximal spillkapacitet.  
 
Planering av vattenkraftsproduktion på kort sikt är ett komplext och storskaligt optime-
ringsproblem [31]. Optimeringsproblemet omfattar en målfunktion vars maximum eller 
minimum efterfrågas och ett flertal beslutsvariabler samt bivillkor som ska uppfyllas. Pro-
duktionsplanering på kort sikt innebär att produktionen optimeras för kommande tre veck-
or. Årliga prognoser för förändringar av inflöde och pris är av stor betydelse. Den årliga 
vårfloden innebär att magasinen i älvsystemet måste vara sånär på tomma när våren närmar 
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sig för att inte vattennivåerna ska överstiga dämningsgränserna. Följaktligen måste även 
produktionen planeras på lång sikt, vilket innebär att en produktionsplan upprättas för en 
längre period på ett till två år. Långtidsplanen genererar ett startvärde på vattenvärdet för 
den optimerade perioden, som i sin tur används vid den kortsiktiga optimeringen som refe-
renspunkt för slutvärdet på vattenvärdet efter tre veckor [2]. 
 
Det finns olika matematiska modelleringsteorier för vattenkraftsystem. Den modellerings-
teori som har valts för att lösa produktionsoptimeringen, och testats i studien som ligger till 
grund för examensarbetet, kallas stokastisk successiv linjär programmering, SSLP [2]. Teo-
rin beskrivs av Towle som linjär programmering med iterativa uppdateringar [32]. Linjär 
programmering, även kallad linjär optimering, är den enklaste matematiska modellerings-
metoden, där målfunktion samt samtliga bivillkor är linjära. Metoden kan effektivt lösa 
storskaliga problem men förenklar icke-linjära samband i verkliga system, vilket resulterar i 
att det inte är den mest exakta metoden. Till exempel ändrar sig verkningsgraden med fall-
höjden då ökad fallhöjd medför mer potentiell energi åt varje kubikmeter utnyttjat vatten, 
ett icke linjärt samband, och därför lämpar sig SSLP bättre än linjär programmering [2]. 
 
Den av Towle utvecklade algoritmen maximerar vinsten samt framtida vattenvärdet genom 
att ta hänsyn till hur förändringar i fallhöjden påverkar sambandet mellan tappning och ef-
fekt, inflöde, pris, miljödomar och vattennivå. Optimeringsalgoritmen genererar produkt-
ionsplaner för tappning, spill, effekt samt vattennivå. Detta illustreras av blockschemat i 
figur 2.9 [2].  

Den matematiska modellen är av statisk karaktär, vilket innebär att all indata är oföränder-
liga med undantag för lokalt inflöde och pris. Som tidigare nämnts är målet med modellen 
att maximera vinsten, vilket beskrivs matematiskt av Towle med målfunktionen  
 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎	 ∑ 	(𝑃11∈3,5∈6 𝑝5,1 − 𝐶5𝑠5,1; ) + 𝑊𝑉@AB   (2) 
 
Pt Spotpris 
pi,t Medeleffekt producerad av aggregat i vid tid t  
Ci Startkostnad för generator i 
𝑠5,1;  Uppstarts Boolean för generator i 
𝑊𝑉@AB  Lutning vid segment w av vattenvärdeskurvan 

Figur 2.9 Diagram över optimeringsalgoritmen [2] 
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Vattenkraftverket påverkas av inflöde, tappning, spill samt av magasinets timekvivalent, 
TE. TE beror på storleken samt formen av magasinet och konverterar volym (m3) till ma-
gasinhöjd (m). Sambandet mellan effekt och tappning representeras i modellen av en styck-
vis linjär kurva, vilket illustreras i figur 2.10. Detsamma gäller för vattenvärdeskurvan, 
även den representeras som styckvis linjär. De av Towle utvecklade matematiska modeller-
na för bivillkoren presenteras i Bilaga 1. [2]  

Marginalkostnaden vid vattenkraftproduktion är väldigt låg, däremot är inte tillgången på 
vatten obegränsad. Det lagrade vattnet representerar således ett värde för den framtida el-
produktionen. När vattnet är som mest dyrbart och när det bör användas är en viktig aspekt 
att ta hänsyn till vid optimeringen. Figur 2.11 illustrerar vattenvärdet som utgörs av estime-
rad framtida intäkt som en funktion av vatten lagrat i magasinet [33, 34]. Lutningen i 1, 2 
och 3 representerar marginalvattenvärdet i den punkten. 

Varje turbin/generator har en unik tappnings- och effektkurva, PQ-kurva, som visar sam-
bandet mellan tappning och effekt vid en specifik fallhöjd. Som tidigare nämnts påverkas 
sambandet vid en förändring av fallhöjden. Olinjäriteten av PQ-kurvan tas hänsyn till ge-

Figur 2.11 Funktion av vattenvärdet [34] 

Figur 2.10 Styckvis linjär kurva för effekt och tappning [2] 
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nom att tillämpa ett iterativt tillvägagångssätt, enligt SSLP, för att uppdatera PQ-kurvan 
med den aktuella fallhöjden. Vid varje iteration uppdateras PQ-kurvan utifrån den estime-
rade fallhöjden för den aktuella timmen. Hela kurvan anpassas till punkten med bäst verk-
ningsgrad enligt ekvationerna 3 och 4 [2, 35].  
 

𝑥5,C@D1,1 = 	 𝑥5,EFG@HH,1IJ + K𝑥5,LMNO,1IJ − 𝑥5,EFG@HH,1IJP
QRST
QU	

	∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼	 (3) 
𝑥5,Z@D1,1 = 	 𝑥5,Z@D1,1IJ

[\,]^_R,R
[\,]^_R,RST

																																																								∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼   (4) 
 

𝑥5,C@D1,1 Medeleffekt vid bästa verkningsgrad för aggregat i vid tid t 
𝑥5,EFG@HH,1IJ Medeleffekt vid sämsta verkningsgrad i PQ-tabellen 
𝑥5,LMNO,1IJ Medeleffekt vid bästa verkningsgrad för aggregat i vid tid t-1 
𝑥5,Z@D1,1 Medeleffekt för resterande flöden för aggregat i vid tid t 
𝑥5,Z@D1,1IJ	 Medeleffekt för resterande flöden för aggregat i vid tid t-1  
𝑀1IJ Fallhöjd föregående timme 
𝑀U Maximal fallhöjd 
 
Enligt Towles studie medför en implementering av ovan presenterade optimeringsalgoritm 
vid testobjektet Båthusströmmen en intäktsökning. Simulerade tester för år 2016 resulterade 
i en intäktsökning på 16 % för Båthusströmmen jämfört med vattenkraftverkets realiserad 
drift under samma period [2]. 

2.4.2 Båthusströmmen 
Båthusströmmen, vattenkraftverket som användes som testobjekt för examensarbetet, regle-
ras normalt med VNR och KAS. KAS har till uppgift att automatiskt aktivera öppningen av 
en eller flera dammluckor i det fall vattennivån överstiger dämningsgränsen. Båthusström-
men är ett småskaligt vattenkraftverk i Österdalälven med en maximal effekt på 3,5 MW. 
Fördelarna med att använda Båthusströmmen som testobjekt även vid eventuell fortsatt 
studie, där verktyget testas mot en anläggning, är att vattenkraftverk saknas uppströms samt 
att Trängslet är det kraftverk som är beläget nedströms. I examensarbetet antas reglering av 
Båthusströmmen inte ha någon påverkan på Trängslet. Antagandet motiveras med att 
Trängslet är ett av de största vattenkraftverken i Sverige, med en maximal effekt på 330 
MW samt ett vattenmagasin på 880 miljoner m3. Ytterligare argument är att gångtiden från 
Båthusströmmen till Trängslet är fyra timmar [29, 36]. 
 
Vattennivån är en viktig faktor vid både VNR och reglering utifrån en totaloptimering. Som 
tidigare nämnts har Båthusströmmens kraftverk en dämningsgräns på +495,5 m (höjdsy-
stem RH00) och sänkningsgräns saknas [24]. Vid VNR har Båthusströmmens dämnings- 
och sänkningsgränser justerats till +495,5 m respektive +495,3 m. Vid totaloptimeringen, 
enligt kapitel 2.4.1, har sänkningsgränsen justerats till +493,5 m för att ge mer svängrum. 
För att undvika att is bryts sönder och dras till intaget på grund av för stora ändringar av 
vattennivån återinförs sänkningsgränsen +495,3 m under den kallare tidsperioden december 
till och med februari. För att undvika start och stopp av generatorn inrättades en minimal 
tappning på 3 m3/s [2].  
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2.5 Tekniker för övervakning och styrning av vattenkraftverk 

2.5.1 SCADA  
SCADA är ett centraliserat fjärrkontrollsystem för att övervaka och styra processer i realtid 
[37]. Vid Fortum Generations driftcentral används SCADA som ett begrepp för det centrala 
styr- och övervakningssystemet. Systemet samlar in data från RTU’er, tillhandahåller och 
presenterar data och larm för produktionsoptimerarna via ett HMI som kan skicka börvär-
den och lagra historik [38].  
 
Kommunikationsprotokoll möjliggör kommunikation mellan olika enheter genom att defi-
niera i vilket format data ska överföras mellan enheterna. Varje enhet som ska delta i da-
taöverföringen behöver även ha stöd för samma version av protokollet, eventuella skillna-
der leder till kommunikationsfel. För kommunikation mellan SCADA centralsystem och 
fältutrustning används traditionella protokoll IEC 60870-5-101 (seriell), IEC 60870-5-104 
(TCP/IP) eller Modbus som standard i Europa. För kommunikation mellan fältutrustningar 
används IEC 61850, Modbus eller DNP3 [37].   
 
Enligt Mikael Enkurs, systemingenjör Fortum Business Services, har Fortums SCADA-
system stöd för IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, RP570, Modbus, Siemens ST1, Mo-
bitex med flera. Internt används vanligtvis det standardiserade kommunikationsprotokollet 
IEC 60870-5-101, även kallat T-101, för att kommunicera mellan en RTU och det befint-
liga SCADA systemet [38]. 
 
Utöver att kommunicera direkt med SCADA-systemet kan kommunikationen ske indirekt 
via en databas och TS-API [38]. En API är ett gränssnitt i form av mjukvara som i detta fall 
används mellan enheter och databasen [39]. TS-API är likt ett funktionsbibliotek med fär-
diga funktioner för att upprätta uppkoppling mot, samt läsa/skriva tidsserier till databasen. 
En tidsserie består av data indexerade i tidsordning.  

2.5.2 PLC 
PLC är ett programmerbart styrsystem vilket används för automation och är vanligt före-
kommande vid reglering av vattenkraftproduktion. Det går ofta att välja mellan olika pro-
grammeringsspråk, både grafiska och textbaserade, vilket gör installation och underhåll 
okomplicerad. IEC 61131-3 är en standard för PLC mjukvaruarkitektur som innefattas av 
fem olika standardiserade språk för PLC-programmering: 
 

§ IL, instruction list, ett programmeringsspråk liknande Assembler 
§ ST, structured text, liknande Pascal eller C  
§ LD, ladder diagram, ett visuellt programmeringsspråk  
§ FBD, function block diagram, block används för boolska och analoga uttryck  
§ SFC, sequential function chart, för sekventiella processer eller flöden. 

CoDeSys, Controller development system, är ett IEC 61131-3-baserat verktyg vilket möj-
liggör att exempelvis vid test av optimeringsverktyget använda en kostnadseffektiv Rasp-
berry Pi som mjukvaru-PLC [40]. Det traditionella PLC-språken är inte anpassade för kom-
plexa matematiska beräkningar enligt Åke Olofsson, projektledare Bilfinger Industrial Ser-
vices [41]. 
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3 Metoder och resultat 

I kapitel 3 redovisas de metoder samt tillvägagångsätt som användes för att besvara pro-
blemställningen i kapitel 1.2. Vidare presenteras olika modeller som utvecklades för att 
beskriva lösningsmodeller, kommunikationsflöden samt en prototyp av optimeringsverkty-
get. Slutligen presenteras det simulerade resultatet. 

3.1 Lösningsmodeller för utveckling av optimeringsverktyg 
För att besvara problemställningen inom tidsramen för projektet avgränsades examensar-
betet till följande tre alternativa lösningsmodeller: 
 

1. Använda en i kraftverket lokalt placerad PLC som utför optimeringen enligt optime-
ringsalgoritmen.  

2. Nyttja Fortums befintliga optimeringsverktyg för att upprätta en produktionsplan.  
3. Implementera ett optimeringsverktyg centralt som utför optimeringen enligt optime-

ringsalgoritmen och kommunicerar kontinuerligt med det befintliga optimerings- 
och SCADA-systemet. 

För att undersöka vilken av de tre lösningsmodellerna som lämpar sig bäst till att i ett verk-
tyg realisera optimeringsalgoritmen, samlades information in genom expertintervjuer. Re-
sultatet av dessa presenteras löpande.  
 
Det första alternativet, att använda en lokal PLC, innebär att optimeringsalgoritmen prog-
rammeras i en PLC vilken placeras lokalt vid vattenkraftverket. PLC:n kan därmed upprätta 
en produktionsplan och reglera vattenkraftproduktionen med hänsyn till optimeringspara-
metrarna tillhandahållna via SCADA samt mätvärden i realtid. En modell av kommunikat-
ionsutbytet illustreras av figur 3.1.   

Figur 3.1 Kommunikationsutbyte vid en lokal PLC-lösning 
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Det finns många fördelar med en lokalt placerad PLC-lösning. Exempelvis innebär en lokal 
lösning ingen ökad belastning för personalen vid Fortums driftcentral samt att verktyget 
kan arbeta utan förbindelse med driftcentralen. Dessutom inhämtas realtidsvärden kontinu-
erligt, vilka kan användas för att korrigera produktionsplanen om nödvändigt. Kommuni-
kationen mellan en lokal PLC och Fortums SCADA-system är väl beprövat, vilket är en 
viktig aspekt vid val av lösningsmodell. Optimeringen som resulterar i produktionsplaner 
för anläggningen bör utföras innan totaloptimeringen på central nivå och skickas via 
SCADA så att de kan låsas in och hänsyn kan tas till dessa vid totaloptimeringen av hela 
systemet. Det finns tillika så nackdelar med lösningsförslaget; exempelvis fordrar lösningen 
en separat utrustning vid varje vattenkraftverk vilket medför en inköps- och installations-
kostnad för varje tilltänkt vattenkraftverk. Ytterligare tillför geografiskt långa avstånd till 
vattenkraftverken att det är tidskrävande och eventuellt kostsamt att underhålla och uppda-
tera verktyget. Produktionsplanerna kan med anledning av realtidsanpassningen avvika från 
planen framtagen i samband med att spotpriset presenterats [26, 30]. 
 
Vidare undersöktes möjligheterna att nyttja Fortums befintliga optimeringsverktyg för att 
upprätta en produktionsplan och därefter reglera vattenkraftproduktionen genom att tillhan-
dahålla börvärden till vattenkraftverkets PLC/PID-regulator, vilket illustreras av figur 3.2. 
Alternativet innebär att en specifik produktionsplan upprättas för de tilltänkta nivåstyrda 
vattenkraftverken utifrån en optimering som grundas på prognoser. Optimeringen utförs då 
likadant som den optimering som dagligen genomförs och upprättar planerna för de priori-
terade vattenkraftverken. SCADA-systemet uppdateras med produktionsplanen och vatten-
kraftproduktionen regleras därefter med hänsyn till de börvärden som skickas från SCADA 
[26]. En fördel med att nyttja befintligt system är exempelvis att en central optimering tar 
hänsyn till hela vattenkraftsystemet. Ytterligare fördel är att det går att implementera pro-
duktionsplaner utifrån en totaloptimering på många vattenkraftverk, utan inköpskostnader. 
Då det är en central lösning är det enkelt att utföra eventuella uppdateringar, intern kompe-
tens finns och inga resor krävs. Möjlighet finns även att använda optimeringsverktygets 
testmiljö vid implementering och uppdateringar. En nackdel är att lösningen kan innebära 
utökad arbetsbelastning för driftpersonalen då ingen hänsyn tas till realtidsvärden. Produkt-
ionsplanen låses för nästkommande dygn och om prognosen skiljer sig mot realtidsmätvär-
dena krävs manuella justeringar för att anpassa produktionen för att inte överstiga restrikt-
ioner, exempelvis miljödomar.  

Figur 3.2 Nyttja Fortums befintliga optimeringsverktyg 
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Det tredje alternativet, att implementera optimeringsverktyget centralt, innebär att utveckla 
en mjukvara som upprättar produktionsplaner utifrån resultat av optimeringsalgoritmen. 
Optimeringsverktyget inhämtar realtidsvärden och prognoser genom att kontinuerligt 
kommunicera med Fortums optimerings- och SCADA-system via en databas. Verktyget 
upprättar och kontinuerligt uppdaterar produktionsplaner med hänsyn till inhämtad data. 
Vattenkraftproduktionen regleras därefter med hänsyn till aktuell plan genom SCADA-
systemet tillhandahållna börvärden som skickas till vattenkraftverkets PLC, vilket illustre-
ras av figur 3.3.  
 

Figur 3.3 Lösningsmodell där optimeringsverktyget implementeras centralt. En mjukvara kommunice-
rar med Fortums befintliga optimerings- och SCADA-system 
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Då databasen kontinuerligt uppdateras med produktionsplanerna inkluderas de individuella 
produktionsplanerna i de kort- och långsiktiga produktionsplanerna för hela systemet. Utö-
ver samma fördelar som presenterats i alternativ två, att nyttja befintligt optimeringsverk-
tyg, möjliggör ett centralt placerat optimeringsverktyg realtidsanpassning av produktions-
planen, vilket motverkar risken för ökad arbetsbelastning. En ytterligare fördel är att nya 
idéer kan testas utan att påverka hela systemet. En nackdel med ett centralt placerat optime-
ringsverktyg är att produktionsplanerna kan med anledning av realtidsanpassningen avvika 
från planen framtagen i samband med att spotpriset presenterats [26, 30].  

3.1.1 Vald lösningsmodell 
Optimeringsalgoritmen erfordrade programvara för problemlösning av linjära programme-
ringsproblem. Vidare var det nödvändigt att en säkert och stabil kommunikation med be-
fintligt optimerings- och SCADA-system kunde upprättas och testas. Ytterligare togs hän-
syn till aspekter såsom kostnader, möjlighet till underhåll samt säkerhetsrestriktioner. Med 
underlag i nämnda aspekter och krav valdes det tredje alternativ, att optimeringsverktyget 
implementeras centralt. Optimeringsverktyget upprättar en optimal produktionsplan för 
anläggningen och kommunicerar med en databas innehållande alla prognoser och mätvär-
den via TS-API. Kontinuerligt och automatiskt skapas ett duplikat av databasen och 
SCADA vilket möjliggör att börvärden finns tillgängliga via SCADA för vattenkraftan-
läggningens reglersystem och mätvärden finns tillgängliga i databasen för optimeringsverk-
tyget. Vald lösningsmodell presenteras i figur 3.4.   

Att utgå ifrån den framtagna och bevisat intäktsgenererande optimeringsalgoritmen begrän-
sade som tidigare nämnt valmöjligheterna. Inledningsvis undersöktes CoDeSys som ett 
alternativ till både en central lösning samt en lokal lösning. Dock saknade utvecklingsmil-
jön stöd för linjär programmering och därmed avfärdades alternativet. Vid val av en central 

Figur 3.4 Kommunikationsutbyte för vald lösningsmodell 
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lösning var utbudet av programvara och programmeringsfunktionsbibliotek för optime-
ringsproblemlösning större, vilket presenteras i kapitel 3.2.  
 
Ett centralt implementerat optimeringsverktyg uppdaterar kontinuerligt uppmätt inflöde 
samt vattennivå vilket minimerar risken att över- eller understiga dämningsgräns respektive 
sänkningsgräns för magasinet. Därav är den valda modellen att föredra gentemot att befint-
ligt optimeringsverktyg upprättar produktionsplanerna utan att ta hänsyn till realtidsmätvär-
den. 
 
Det mest kostnadseffektiva alternativet med hänsyn till installationskostnaden är att nyttja 
befintligt optimeringsverktyg, då ingen installation krävs. Däremot är den eventuella ökade 
arbetsbelastningen svårkalkylerad då det kan medföra både ökade personalkostnader och 
oönskade överträdelser av miljödomar, exempelvis sänkningsgränser, ifall arbetsbördan blir 
ohanterlig. Ur ett ekonomiskt perspektiv finns samtidigt ekonomiska fördelar med den 
valda centrala lösningsmodellen. Mjukvaran är tänkt att placeras på en server och hantera 
optimering och reglering av flera vattenkraftverk till skillnad från en lokal lösning där varje 
optimeringsverktyg enbart kan hantera optimeringen för den specifika anläggningen. Där-
med blir installationskostnaden per anläggning lägre desto fler vattenkraftverk som innefat-
tas av optimeringsverktyget gentemot en lokal lösning där varje tilltänkt anläggning måste 
kompletteras med lokalt installerad utrustning. En kostnad för mjukvarulicenser tillkommer 
för såväl en lokal som en central lösning. Underhåll och vidareutveckling av optimerings-
verktyget sker således via åtkomst till den server där mjukvaran placeras och tillför därmed 
inga kostnader för resor till och från vattenkraftverken vilket hade varit oundvikligt vid ett 
lokalt placerat verktyg. Att minimera framtida resor för exempelvis underhåll är även gynn-
samt ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Som tidigare nämnts rekommenderades kommunikationen med SCADA att ske via två be-
prövade tillvägagångssätt: seriell kommunikation eller indirekt via en databas och TS-API. 
Med hänsyn till säkerhetsrestriktioner inom Fortum Generation valdes det senare alternati-
vet, TS-API. Kommunikationen kunde testas under arbetets gång i en av Fortum tillhanda-
hållen testmiljö. Ingen ytterligare behörighet krävdes för att nyttja testmiljön vilket var för-
delaktigt. Möjligheten att nyttja testmiljön för framtida funktionstester av optimeringsverk-
tyget vid underhåll samt vidareutveckling är en fördel och motiverar valet av kommunikat-
ion.  
 
Som tidigare förklarats sparas börvärden automatiskt i databasen i form av de produktions-
planer som upprättas vid optimeringen. Databasen kopieras kontinuerligt till SCADA som 
sedan tillhandahåller börvärden till vattenkraftverket. Då dupliceringen av databasen inte 
fordrades för att testa optimeringsverktyget genom simulering, har detta inte undersökts 
ytterligare. Det har dock bekräftats av Enkurs, systemingenjör Fortum, att det är fullt möj-
ligt att genomföra [37].   

3.2 Utveckling av prototyp 
En prototyp av ett mjukvarubaserat verktyg tänkt att placeras centralt utvecklades. För åt-
komst till den databas som lagrar all information nödvändig för optimeringsverktyget ford-
rades, som tidigare nämnts, användning av TS-API. Ett TS-API funktionsbibliotek fanns 
tillhandahållet av Fortum Generation. Fördelarna att använda funktionsbiblioteket var att 
det är godkänt ur säkerhetssynpunkt samt kompatibelt med Fortums befintliga system. TS-
API har stöd för flera programmeringsspråk. Exempelvis har TS-API stöd för VBA, 
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VB.NET och C#. Då ett program utvecklat i VBA fanns tillgängligt för att läsa från och 
skriva till databasen via Excel valdes det likartade programmeringsspråket VB.NET för 
utveckling av prototypen. De färdigutvecklade Excel-scripten kunde på så vis modifieras 
från VBA till VB.NET och nyttjas till kommunikationen med databasen. Utvecklingsmiljön 
Visual Basic 2010 Express fanns kostnadsfritt tillhandahållet av Fortum Generation och 
användes för att utveckla mjukvaran.  

3.2.1 Programmering 
Huvudprogrammet startar med att utföra en långtidsoptimering med ett tidsintervall på ett 
år för att sedan gå in i en loop. I loopen uppdateras tiden och jämförs med två fasta tider, 
09:15 och 13:30, för att utföra korttidsoptimering vid dessa tidpunkter varje dag. Anled-
ningen till detta är att säkerställa att en uppdaterad produktionsplan för vattenkraftverket 
finns tillhands i databasen för Fortums elhandlare innan klockan 12 då budet på spotpriset 
lämnas in till Nord Pool. Vid 13:30 utförs korttidsoptimeringen igen för att ta hänsyn till 
det realiserade spotpriset för nästkommande dygn. Det kontrolleras även om inflödet eller 
vattennivån har ändrats samt om de avviker från prognoserna. Kontrollen sker var tionde 
minut och vid förändring eller avvikelse från prognos utförs korttidsoptimeringen på nytt. 
Efter varje optimering sparas produktionsplaner till databasen vilket möjliggör att SCADA 
kan skicka ett uppdaterat börvärde till vattenkraftanläggningen. Figur 3.5 exemplifierar hela 
händelseförloppet i huvudfunktionen i form av ett flödesschema.  
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Figur 3.5 Flödesschema för optimeringsprogrammets huvudprogram ”runmain” 
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Optimeringsfunktionen anropas via ett funktionsanrop där all inhämtad data från databasen 
bifogas. Den itererar ett olika antal gånger beroende på om det är en korttids- eller långtids-
optimering som ska utföras. Inledningsvis bestämdes antalet iterationer att begränsas till 24 
respektive 168 vilket motsvarar 24 timmar för korttidsoptimering respektive en vecka för 
långtidsoptimering. Vid en första simulering uppdagades att det tog för lång tid att iterera 
timme för timme motsvarande en vecka för långtidsoptimeringen, simuleringen avbröts 
efter fyra timmar då enbart 54 iterationer genomförts. Därav uppdateras PQ-kurvan enbart 
de första 24 timmarna även för långtidsoptimeringen, då det är tillräckligt för att säkerställa 
att den aktiva planen alltid är upprättad efter aktuell PQ-kurva. Genom att inte iterera varje 
timme för hela perioden minimeras tiden för utförandet av respektive optimering. Vid varje 
iteration anropas funktionen som utför den linjära programmeringen, därefter uppdateras 
PQ-kurvan baserat på den prognoserade fallhöjden för kommande timme. Varje iteration 
minskar tidsintervallet med en timme för att utföra optimeringen på nytt med den uppdate-
rade PQ-kurvan, vilket resulterar i optimala produktionsplaner, som tidigare förklarats i 
kapitel 2.4.1. Flödesschemat för optimeringsfunktionen illustreras av figur 3.6. 
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Figur 3.6 Flödesschema över optimeringsfunktionen 
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3.2.2 Kommunikation 
Kommunikationen mellan optimeringsverktyget och vattenkraftverket sker inledningsvis 
via en databas. Till databasen skickas mätvärden från kraftverket via SCADA samt data 
såsom spotpris och prognoserat inflöde från det befintliga optimeringsverktyget. Som tidi-
gare nämnts fordrar databasen användandet av TS-API för en säker uppkoppling. I Fortums 
datasystem finns ytterligare ett API funktionsbibliotek. Denna API, utvecklad av Harri 
Lamminmäki, manager Operations Finland Generation, använder i sin tur TS-API för åt-
komst till databasen. I detta examenarbete användes denna API och anpassades till 
VB.NET för att skapa två funktioner. En funktion som läser data från databasen och en 
andra funktion som skriver data till databasen.  

3.2.3 Optimeringsalgoritm 
Inledningsvis användes funktionsbiblioteket Microsoft Solver Foundation för att utföra op-
timeringsalgoritmen. Valt biblioteket var tvunget att kunna hantera linjär programmering 
vilket ett flertal optimeringsbibliotek gör. Fördelarna med Microsoft Solver Foundation var 
att det var kostnadsfritt, kompatibelt med VB.NET samt utvecklat av ett framstående före-
tag, Microsoft, vilket underlättade godkännande för nedladdning av mjukvaran till Fortums 
datorer. Enligt Microsofts hemsida för nedladdning av funktionsbiblioteket är gratisvers-
ionen MS Solver Foundation Express begränsad till att hantera linjära programmeringspro-
blem upp till en specificerad storlek [42]. Vid tester upptäcktes det att gratisversionen var 
otillräcklig för att kunna optimera över önskad tidsperiod. Då Microsoft inte tillhandhåller 
en obegränsad version av funktionsbiblioteket hänvisar de till Gurobi Optimisation som 
erbjuder studenter en kostnadsfri obegränsad programvara för optimeringsproblem. Gurobi 
tillhandahåller likaså företagslösningar och erbjuder företag en kostnadsfri testperiod [43]. 
Standardversionen inkluderas av .NET API och versionen är följaktligen kompatibel med 
VB.NET [44]. Towle konsulterades gällande huruvida Gurobi var ett bra alternativ till MS 
Solver Foundation, då hon har tidigare erfarenheter av att lösa optimeringsproblem med 
Gurobi. Towle ansåg att Gurobi är ett bra verktyg för optimeringsproblematik, däremot 
ansågs syntaxen vara för komplex för att behärskas inom tidsramen för examensarbetet 
[32].  
 
Efter konstaterandet att MS Solver Foundation inte kunde tillämpas till optimeringen som 
tänkt, utformades en ny strategi. Den nya strategin togs fram med utgångspunkt i den pro-
gramvara vilken använts av Towle under framtagning och test av optimeringsalgoritmen 
[2]. I studien användes modelleringssystemet GAMS för att utföra optimeringsalgoritmen. 
GAMS är framtaget för matematisk modellering och olika typer av optimeringsproblem 
[45]. Programvaran tillhandahåller även en API anpassad för VB.NET vilket möjliggör 
dataöverföring mellan mjukvara utvecklad i VB.NET respektive GAMS. Då den mjukvara 
som utvecklades med GAMS i Towles studie påvisade ett positivt teoretiskt resultat, beslöts 
att nyttja samma mjukvara för att utföra den linjära programmeringen för utveckling av 
prototypen [2]. Funktionen för utförandet av optimeringsalgoritmen via MS Solver Foun-
dation byttes ut mot en funktion som överför nödvändig data till GAMS, som sedan utför 
optimeringsalgoritmen. Programmet i GAMS upprättar en modell med en målfunktion och 
bivillkor enligt matematiska modeller framtagna av Towle, se bilaga 1, och returnerar resul-
tatet i form av produktionsplaner som genererar maximal vinst. Planerna returneras till hu-
vudprogrammet via en gdx-fil [45].  
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3.3 Test av optimeringsverktyget  
Kommunikationen med befintligt system testades, likaså hur väl produktionen optimerades 
på kort- och långsikt i jämförelse med det av Towle presenterade teoretiska resultat av op-
timeringsalgoritmen för samma år. Nyttjande av GAMS innebar att en simulering för samt-
liga funktioner av verktyget ej var genomförbar då åtkomst till databasen endast var möjlig 
från Fortums datorer och licens för en obegränsad version av GAMS enbart fanns tillhan-
dahållet via KTH. Därav testades kommunikation- och optimeringsfunktionerna var för sig.  

3.3.1 Kommunikationstest 
Kommunikationen mellan optimeringsverktyget och databasen kontrollerades regelbundet 
under arbetets gång. Inledningsvis testades ”läs data från databas”- och ”skriv data till data-
bas”-funktionerna separat för samtliga data. Den data som hämtas och sparas till och från 
databasen är som nämnts representerade som tidsserier. Resultatet av hämtade samt upprät-
tade tidsserier stämdes av med motsvarande tidsserier i testmiljön för databasen för det be-
fintliga optimeringsverktyget. Alla in-parametrar och varje produktionsplan representeras 
av en tidsserie-kod, TS-kod, vardera. De TS-koder som användes för testerna skapades i 
testmiljön specifikt för ändamålet.  
 
Inför varje optimering inhämtas en mängd data från databasen då varje tidsserie som häm-
tas består av ett medelvärde för varje timme. Exempelvis innehåller tidserien för inflödet 
således 8760 olika värden, ett värde för varje timme, därav var det av intresse att undersöka 
hur lång tid kommunikationsutbytet tar. Ett testprogram utvecklades där en tidserie motsva-
rande ett år hämtades, det aktuella klockslaget inhämtades före och efter funktionsanropet 
och därefter beräknades hur lång tid genomförandet tog. Likaså upprepades testet för att 
spara data i databasen motsvarande ett år. Figur 3.7 visar testprogrammets flödesschema. 
Resultatet av hämtade och upprättade tidsserier stämdes av med motsvarande tidserier i 
testmiljön för databasen. 
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Figur 3.7 Flödesschema för test av kommunikation med databas   

3.3.2 Modell av Båthusströmmen 
För att möjliggöra simulering av en optimering av produktionen för testobjektet Båthus-
strömmen tilldelades optimeringsverktyget vattenkraftanläggningens unika egenskaper, 
närmare bestämt dess PQ-kurva, dämningsgräns, sänkningsgränser, maximal gräns för spill, 
minimum och maximal tappning samt vattenvärdeskurva. Unika TS-koder skapades i test-
miljön för samtliga egenskaper; dessvärre misslyckades hämtningen av dessa från databa-
sen så de tilldelades fasta värden i testprogrammet. De vid exekverad optimering upprättade 
produktionsplanerna är tänkta att skickas som börvärden till Båthusströmmens RTU/PLC 
som antas reglera kraftverket idealt, därmed fordrades inga ytterligare beräkningar.  
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3.3.3 Simulering av modell  
Optimering av produktionsplaner på kort- och lång sikt simulerades och analyserades. Den 
indata som fordrades för att utföra en verklighetsskildrande simulering, tillhandahölls av 
historiskt insamlade data från planerad och realiserad drift under 2016. Slumpmässiga fel 
adderades till inhämtade data för att möta sekretesskraven för Fortum Generation. Upp till 
4% adderades till priset och upp till 6% adderades till uppmätta inflöden för år 2016, vilket 
motsvarar felmarginalen som adderades till indata i simuleringen utförd av Towle. Samtliga 
indata placerades i textfiler då databasen inte var tillgänglig via den PC som användes för 
att utföra simuleringen.  
 
Ett testprogram upprättades där indata för pris och inflöde hämtas från en textfil och övriga 
data unika för Båthusströmmen tilldelades fasta värden i programmet. Två GAMS-program 
skapades för den linjära programmeringen, en för korttidsoptimering samt en för långtids-
optimering. Huvudprogrammet registrerar hur lång tid respektive optimering tar. Tiden före 
och efter en utförd optimering registreras och ledtiden beräknas därefter. Från huvudpro-
grammet anropas först optimeringsfunktionen beskriven i kapitel 3.2.1 med en flagga som 
visar att optimeringsfunktionen ska utföra en långtidsoptimering för ett år. Optimerings-
funktionen utför ett förbestämt antal iterationer för långtidsoptimeringen och anropar funkt-
ionen för optimeringsalgoritmen för varje upprepning och därefter uppdateras PQ-kurvan 
som tidigare beskrivits. Funktionen för optimeringsalgoritmen tillhandahåller GAMS-
mjukvaran med alla indata via en gdx-fil och inväntar GAMS till dess att beräkningarna är 
utförda och läser därefter in resultatet från en annan gdx-fil. När långtidsoptimeringen är 
utförd och tiden är registrerad, upprepas allt med undantag för att korttidsoptimeringen 
flaggas istället och indata för 21 dagar skickas till GAMS.   
 
Fyra tester utfördes totalt. I det första testet simulerades en optimering av produktionen för 
ett år inklusive iterativ uppdatering av PQ-kurvan. I resterande tester exkluderades uppdate-
ringen av PQ-kurvan för optimeringen över lång sikt, men behölls för optimeringen för kort 
sikt. I det andra och det tredje testet utfördes den långsiktiga optimeringen för tre respektive 
sex veckor. Avslutningsvis simulerades en optimering av produktionen för ett år utan att ta 
hänsyn till om aggregatet är i drift eller inte. Då start och stopp undviks genom att tapp-
ningen valts att begränsas till lägst 3 m3/s är inte information gällande aggregatets tillstånd 
nödvändig för att utföra optimeringen.   
 
Resultaten som genererades från simuleringarna tillgängliggjordes genom att huvudpro-
grammet utvecklades så att resultatet skrevs till csv-filer för korttids- respektive långtidsop-
timeringen. Därefter plottades resultatet i Excel. Resultatet presenteras i kapitel 3.4 och 
representeras av produktionsplanerna för effekt, vattennivå samt tappning. Ett flödesschema 
för testprogrammen illustreras i figur 3.8. 
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Figur 3.8 Flödesschema för program utvecklat för simulering 
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Figur 3.8 Flödesschema för program utvecklat för simulering 

3.4 Resultat av simulering 

3.4.1 Resultat av kommunikationstest 
Kommunikationstesterna genomfördes med lyckat resultat för samtliga TS-koder för data 
som ändras över tid, det vill säga prognoser, mätvärden samt produktionsplaner. Dessvärre 
returnerades ingenting till huvudprogrammet vid försök att hämta data för TS-koder av da-
tatyper där enbart ett värde är presenterat i databasen. Dessa TS-koder omfattas av mini-
mum och maximum för vattennivåer och tappning, maximal begränsning för spill, maxef-
fekt, startkostnad, samt TE. Värdena för dessa tilldelades således fasta värden i huvudpro-
grammet för att temporärt lösa problematiken.  
 
Resultatet av testet för ledtiden vid genomförandet av ”läs data från databas”- och ”skriv 
data till databas”-funktionerna presenteras nedan i tabell 3.1. Resultatet visar att det tar 
längre tid att läsa data från databasen än att skriva data till databasen. Resultatet motsvarar 
drygt 3,4 sekunder för inhämtande av all data nödvändig för att utföra långtidsoptimeringen 
vilket anses vara godkänt då det enbart utförs inför varje optimering.  
 
Tabell 3.1 Ledtid för kommunikationsutbyte (1 år) 

Funktion: Läs data från databasen Skriv data till databasen 
Tid (ms) 1123       687 
 

3.4.2 Resultat av simulering av modell 
Samtliga grafer som presenteras i kapitlet är resultat från simulerade optimeringar av pro-
duktionen för testobjektet Båthusströmmen. Syftet med simuleringarna var att avgöra om 
kommunikationen mellan optimeringsverktygets huvudprogram och GAMS fungerar väl 
och bör därmed förverkligas i en slutprodukt av ett optimeringsverktyg.  
 
Inledningsvis utfördes en första simulering av den modell som presenterats i kapitel 3.3.3. 
Simuleringen avbröts efter fyra timmar då det konstaterades att det tog orealistiskt lång tid 
att utföra optimering för ett år, inklusive iterativa uppdateringar av PQ-kurvan. Ytterligare 
ett försök genomfördes där en optimering av produktionen över ett år utan iterationer simu-
lerades, varpå processen avbröts av GAMS. Anledningen till avbrottet var att det i GAMS 
går att ställa in hur lång tid processen får ta och den förinställda tidsbegränsningen övers-
tegs vid testet. Inställningen av tidsbegränsningen ändrades, så att en simulerad optimering 
med hänsyn till sex månader kunde genomföras. Därefter utfördes nya tester för en lång-
tidsoptimering för en period på tre månader respektive sex månader. Samtliga tester utför-
des för optimering på lång sikt och sedan kort sikt med start 1 januari 2016. Resultatet av 
testerna presenteras nedan.   
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Figur 3.9 visar elpris, inflöde samt resultat från en simulering av en optimering av produkt-
ionen för perioden 1:a till 21:a januari 2016. Resultatet av simuleringen beskrivs av de gra-
fer belägna till höger i figuren där schema för tappning, producerad effekt samt önskad vat-
tennivå illustreras. Optimeringen tog cirka 16 minuter att genomföra. Under periodens 
första 24 timmar uppdaterades PQ-kurvan iterativt, enligt kapitel 3.2.1. Resultatet visar att 
optimeringen på ett korrekt sätt tar hänsyn till bestämda vattenstånd då dessa ej under- och 
överskrids. Sänkningsgränsen för vattennivån under denna period är satt till +495,3 m 
(RH00) samt dämningsgränsen till +495,5 m (RH00). 

En simulerad optimering av produktionen över tre månader tog cirka 11 min att genomföra. 
Figur 3.10 visar resultatet av optimeringen på lång sikt (tre månader) i jämförelse med op-
timeringen på kort sikt (tre veckor) för perioden 1 - 21 januari 2016. Från de två graferna 
presenterade överst i figur 3.10 kan det avläsas att korttidsplaneringen ej skiljer sig från 
långtidsplaneringen. Resultatet bekräftar teorin då korttidsplaneringen utgår från vattenvär-
det i slutet av optimeringsperioden på tre veckor. En viss skillnad kan urskiljas mellan gra-
ferna längst ned i figuren, där effekten skiljer sig mellan de två optimeringarna. Anledning 
till skillnaden är att enbart korttidsoptimeringen uppdaterar PQ-kurvan kontinuerligt under 
det första dygnet. 

Figur 3.9 Resultat av simulerad optimering av produktionen på kort sikt (tre veckor) för perioden      
1 - 21 januari  2016 
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Figur 3.11 visar hur vattennivån förhåller sig till tappning och pris vid långtidsoptimeringen 
med hänsyn till tre månader, vilken beskrivits i stycket ovan. Från graferna kan ett samband 
urskiljas mellan vattennivå och tappning samt mellan vattennivå och pris. Vattennivån 
sjunker som ett resultat av att tappningen ökar. Likväl syns ett tydligt samband av att vat-
tennivån sjunker som mest då priset är som högst. Figur 3.9 visar att inflödet håller sig 
närapå konstant under den illustrerade perioden, varpå vattennivån inte stiger betydligt efter 
pristoppen.  
 

Figur 3.11 Resultat av simulerad optimering av produktionen för lång sikt (tre månader), plottad över 
perioden 4-10 januari 2016. 

Figur 3.10 Resultat av simulerad optimering av produktionen för lång sikt (tre månader) jämfört med opti-
mering på kort sikt (tre veckor) 
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Som tidigare nämnts simulerades ytterligare en optimering av produktionen, denna gång 
med en optimeringsperiod på sex månader. Optimeringen tog cirka 43 minuter att genom-
föra. Figur 3.12 illustrerar resultatet av simuleringen som genomfördes med samma startda-
tum som motsvarande optimering för tre månader. De två översta graferna visar vattennivån 
i förhållande till pris respektive inflödet. Den grå linjen representerar sänkningsgränsen och 
hur den förändras för att förhindra stora förändringar av vattennivån under årets kallare 
perioder. Grafen i övre högra hörnet visar tydligt effekten av vårfloden, då inflödet ökar 
drastiskt. Det går även att avläsa hur vattennivån når sänkningsgräns för att förbereda inför 
den kommande vårfloden. Grafen i nedre vänstra hörnet visar tappning, inflöde och spill 
och ger en tydlig bild av hur tappning och spill schemaläggs för att hantera vårfloden, tapp-
ningen är maximal under perioden för vårfloden. Vattennivån pendlar mellan sänknings-
gräns och dämningsgräns under vårfloden vilket illustreras tydligare i grafen i nedre högra 
hörnet som visar hur spillet ökar varje gång vattennivån når dämningsgränsen.  
  

 
Figur 3.12 Resultat av simulerad optimering av produktionen på lång sikt (sex månader) 

En sista simulering utfördes utan hänsyn till om aggregatet är i drift. Det resulterade i be-
tydligt kortare ledtid. Korttidsoptimeringen genomfördes på 3 minuter och 18 sekunder. 
Optimeringen av produktionen för ett år genomfördes på enbart 5 minuter och 46 sekunder. 
Produktionsplanerna som upprättades vid den simulerade optimeringen visas i figur 3.13. 
Den översta grafen visar vattennivån i förhållande till priset där en rad samband kan avlä-
sas, särskilt under den period av året då sänkningsgränsen är +493,5 m (RH00). I övrigt 
minimeras spillet till perioden för vårfloden. Tappning och effekt varierar tydligt över året.  
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Figur 3.13 Optimering av produktionen för Båthusströmmen under 2016 

Sammanfattningsvis visar resultatet av simuleringarna att kommunikationen mellan huvud-
programmet, utvecklat i VB.NET, och GAMS fungerar väl. Optimeringen sker med hänsyn 
till samtliga indata som tillhandahålls via VB.NET funktionerna och resultatet av optime-
ringen returneras korrekt från GAMS till VB.NET. Följaktligen kan modelleringssystemet 
GAMS nyttjas för att utföra optimeringsalgoritmen tillsammans med den mjukvara som 
utvecklats för att kommunicera med databasen. Korta ledtider är att föredra då huvudpro-
grammet stannar upp och väntar på att GAMS ska genomföra optimeringen. I tabell 3.2 
visas det därmed tydligt att optimeringen bör utföras utan att ta hänsyn till aggregatets till-
stånd. 
 

Tabell 3.2 Ledtider för simulerade optimeringar 

Korttidsoptimering Långtidsoptimering 
Tre veckor 
med hänsyn till 
om aggregatet är 
i drift 

Tre veckor 
utan hänsyn till 
om aggregatet är 
i drift 

Sex månader  
med hänsyn till om 
aggregatet är i drift 

Ett år  
utan hänsyn till om 
aggregatet är i drift 

16 min 4 s 3 min 18 s 43 min 0 s 5 min 46 s 
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4 Analys och diskussion 

4.1 Vald metod 
Att utveckla en prototyp för att testa genom simulering istället för att implementera optime-
ringsverktyget mot testobjektet, motiverades av tidsbegränsningen av examensarbetet samt 
att en implementering skulle skett samtidigt som vårfloden pågick vilket inte hade varit det 
mest optimala. Att testa prototypen med simulering ger enbart en fingervisning av förväntat 
resultat vid ett verklighetsbaserat test då modellen av testobjektet Båthusströmmen antas 
verka idealt.  
 
Val av lösningsmodell där optimeringsverktyget är tänkt att placeras centralt på en server 
och optimera produktionen för samtliga tilltänkta anläggningar är att föredra ur ett hållbar-
hetsperspektiv gentemot ett lokalt placerat optimeringsverktyg vid varje enskild tilltänkt 
anläggning. Att produktionsplanerna kan justeras efter realtidsmätvärden utan att det påver-
kar arbetssituationen för personalen vid Fortums driftcentral ansågs vara en stor fördel 
gentemot att nyttja Fortums befintliga optimeringsverktyg. Inledningsvis antogs utveckl-
ingen av en prototyp för en central lösning vara kostnadsfri, vilket motiverade valet ytterli-
gare. Prototypen kunde framställas kostnadsfritt, dock inte som en fullständig lösning. 
Komplexiteten av optimeringsalgoritmen och säkerhetsrestriktioner gällande kommunikat-
ion med befintligt system medförde att prototypen testades funktion för funktion. Att ut-
veckla en slutprodukt med underlag i vald metod innebär köp av licens för programvara för 
optimering. Lösningsmodellen anses dock på lång sikt vara kostnadseffektiv och lönsam då 
fler anläggningar omfattas av optimeringsverktyget samt att den geografiska placeringen 
effektiviserar underhåll och vidareutveckling.  
 
Säkerhetsrestriktionerna innebar exempelvis att enbart redan tillgänglig programvara fick 
användas på Fortums datorer, varpå val av kommunikationstillämpning, utvecklingsmiljö, 
programmeringsspråk motiverades utifrån vad som fanns tillhandahållet. Följaktligen un-
dersöktes inga alternativa tillvägagångssätt. Åtkomst till prognoser och mätvärden, det vill 
säga vald kommunikation begränsades till vad som fanns behörighet till. Eftersom den API 
som möjliggjorde åtkomst till databasen, innehållandes all nödvändig data, var utvecklad i 
VBA begränsades val av språk för utveckling av prototypen till det likartade programme-
ringsspråket VB.NET. Då VB.NET är ett något förlegat språk begränsades urvalet av kost-
nadsfria optimeringshjälpmedel. Ett mer modernt och uppdaterat programmeringsspråk, 
exempelvis C# eller Java, hade eventuellt öppnat för fler alternativa lösningar för optime-
ringen. Däremot anses GAMS programvara för optimeringsproblemlösning vara att föredra 
då optimeringen utförd av det GAMS-program Towle utvecklat resulterade i ett tydligt po-
sitivt resultat enligt hennes studie [2].  

4.2 Analys av resultat 
Resultatet av kommunikationstesterna visade att kommunikation mellan optimeringsverk-
tyget och databasen i testmiljön fungerar väl och att tiden det tar för verktyget att läsa och 
skriva till databasen är försumbar. Däremot konstaterades det att inhämtande av data för 
TS-koder av en annan data-typ misslyckades. Dämningsgräns, sänkningsgräns, maximal 
tappning, minimal tappning, maximal effekt, startkostnad samt TE kan således inte inhäm-
tas via databasen utan har tilldelats fasta värden i programmet. Vid utveckling av en slut-
produkt är det väsentligt att lösa problematiken då det är fördelaktigt att kunna ändra be-
rörda parametrar från driftcentralen vid behov.  



 
 
 
 
38  |  ANALYS OCH DISKUSSION 

 

 
Resultatet av de simulerade optimeringarna bevisar att modelleringssystemet GAMS går att 
nyttja för att utföra optimeringsalgoritmen. Då programmet för optimeringsalgoritmen som 
anropas från huvudprogrammet är detsamma som det Towle utvecklat är det visat att en 
realisering av optimeringsverktyget skulle generera en ökad effektivitet och därmed en mer 
ekonomiskt lönsam reglering. Då det enligt Towles simuleringar av programmet för algo-
ritmen fastställts att reglering utifrån optimeringen skulle öka intäkterna från Båthusström-
men med cirka 16% för år 2016 [2]. 
 
Resultatet av simuleringarna visar hur produktionsplanerna följer prisprognos för att göra 
produktionen så lönsam som möjligt. Det framgår även att optimeringen tar hänsyn till 
dämningsgräns och sänkningsgräns på ett tillfredsställande sätt. Det vill säga att dessa ej 
överskrids respektive underskrids.  
 
Från simulering av optimeringsalgoritmen utförd under lång sikt (6 månader) konstaterades 
det att vattennivån i magasinet pendlar hastigt mellan dämningsgräns och sänkningsgräns i 
slutet på maj månad då inflödet drastiskt ökar. Samtidigt som vattennivån når dämnings-
gränsen syns även hur spillet då kraftigt ökar för att sänka vattennivån. En mer fördelaktig 
plan för denna period med maximal tappning vore att hålla en så hög vattennivå som möj-
ligt då spillet justeras för att hålla vattennivån konstant. Ytterligare test bör utföras då en 
optimering på kort sikt utförs under samma period för att undersöka om vattennivån hålls 
på en jämnare nivå. Om problematiken kvarstår bör algoritmen ses över för att med kon-
stant högsta möjliga fallhöjd maximera produktionen.  
 
Utifrån resultaten av utförda tester kan slutsatsen dras att en prototyp av ett optimerings-
verktyg för automatisk planering och reglering har framställts. Dock är prototypen ej full-
ständigt testat som en enhetlig produkt på grund av säkerhetsrestriktioner inom Fortum och 
avsaknad av licens för GAMS.  

4.3 Samhälls- och miljöaspekter 
Vattenkraften är en fossilfri och förnybar energikälla som dessutom kan nyttjas som regler-
kraft. Ändock är småskalig vattenkraft och dess existens ett aktuellt och omdiskuterat 
ämne. Argument som används för att den småskaliga vattenkraften till och med bör avveck-
las är exempelvis att dess negativa effekt på de ekologiska systemen kring och i ström-
mande vatten inte vägs upp av den utvunna energin. Även att de inte bidrar till balansen i 
elkraftsystemet. Tidigare studier visar på att elkraftsystem med mycket flexibel vattenkraft 
förenklar integrationen av oförutsägbara förnybara energikällor såsom vind- och solkraft 
[1]. En anledning till att småskalig vattenkraft med reglerförmåga inte nyttjas som regler-
kraft är att vattenkraft med större kapacitet eller vattenkraftverk som är mer komplexa prio-
riteras av produktionsoptimerarna. Genom att automatiskt optimera produktionen och regle-
ringen av småskaliga vattenkraftverk med reglerförmåga kan de ytterligare bidra till flexibi-
liteten i systemet. Det är därmed gynnsamt för miljön ur ett hållbarhetsperspektiv att ut-
veckla och nyttja befintliga förnybara produktionskällor på ett smartare sätt. En del äldre 
småskaliga vattenkraftverk innefattar byggnader med ett kulturhistoriskt värde vilka kan, 
genom ökat reglerbidrag, få större förutsättningar att bevaras. 
 
Genom att implementera optimeringsalgoritmen som en central lösning, gentemot en lokal, 
elimineras behovet av inköp av hårdvara och därmed den miljöpåverkan produktframstäl-
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landet skulle innebära. Den centralt geografiska placeringen av optimeringsverktyget har 
fördelen att inga resor förmodas vara nödvändiga för underhåll av verktyget.  

4.4 Fortsatt arbete 
För att säkerställa att prototypen av optimeringsverktyget fungerar som helhet bör ett enhet-
ligt test för samtliga funktioner utföras i testmiljön. Testet rekommenderas att utföras i real-
tid över minst en vecka för att testa att funktionerna samverkar och undersöka hur ofta 
verktyget optimerar på grund av att prognosen skiljer sig från mätvärdena. Anses det nöd-
vändigt att optimeringen utförs oftare bör villkoren justeras. För att möjliggöra ett enhetligt 
test fordras en licens för optimeringsprogramvaran GAMS eller likvärdig programvara.  
 
Ingen hänsyn har tagits till om anläggningen är tillgänglig för drift, vilket är nödvändigt att 
ta i beaktande vid test mot anläggning, därmed bör mjukvaran kompletteras med en funkt-
ion för hur detta kontrolleras och hanteras. Dessutom bör anledningen till varför inläsning 
av data från databasen innehållande gränsvärden, startkostnad eller TE inte returnerar några 
värden undersökas ytterligare och justeras med hänsyn därtill. Möjlighet att från driftcen-
tralen överstyra optimeringsverktyget vid avbrott för exempelvis underhåll bör undersökas. 
 
De kortsiktiga och långsiktiga optimeringarna kan med fördel utföras av två separata pro-
gram. Optimeringen på lång sikt inklusive iterativa uppdateringar av PQ-kurvan tar lång tid 
relativt korttidsplaneringen och stannar upp programmet i väntan på resultatet av optime-
ringen. Det medför att realtidsmätvärden inte kontrolleras gentemot prognoserna under ut-
förandet av långtidsoptimeringen. Genom att optimeringarna utförs i skilda program som 
körs parallellt kan det således undvikas. Dock har inga tester utförts för att undersöka om 
konflikt kan uppstå när två program försöker att skriva till samma adress i databasen simul-
tant.   
 
Vidare arbete fordras för att implementera och utföra tester av optimeringsverktyget mot ett 
faktiskt vattenkraftverk. Vid en framtida implementation är det nödvändigt att mjukvaran 
anpassas till användning av databasens produktionsmiljö istället för den testmiljö som an-
vänts under examensarbetets gång. TS-koder för tidsserier som använts för att utföra tester i 
testmiljön måste ersättas med TS-koder för de motsvarande tidsserierna i databasens pro-
duktionsmiljö. Hur den automatiska kopian av databasen som möjliggör för SCADA att 
sända börvärden till vattenkraftverket lämpligast upprättas har inte undersökts inom ramen 
för examensarbetet och bör därmed undersökas innan en realisering är möjlig. Ytterligare 
behöver värden för sänkningsgräns uppdateras i produktionsdatabasen enligt kapitel 2.4.2. 
Även minimal tappning bör uppdateras i produktionsdatabasen för att undvika start och 
stopp av generatorn. 
 
Testobjektet för examensarbetet, Båthusströmmen, valdes utifrån antagandet att ingen hän-
syn behöver tas till vattenkraftverk uppströms eller nedströms. Vattenkraftsystem är ofta 
komplexa där vattenkraftverk placerad i kaskad i ett älvsystem har stor påverkan på övriga 
kraftverk i samma system. För fortsatta studier rekommenderas det att detta tas i beaktande. 
Optimeringsverktyget anpassades även till Båthusströmmen gällande antal generatorer. Vid 
den simulerade optimeringen antas vattenkraftverket omfattas av ett aggregat vilket Båthus-
strömmen gör. Programmet bör, vid implementering av verktyget på kraftverk med fler 
enheter, anpassas så att hänsyn tas till fler aggregat. 
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5 Slutsatser 

En prototyp av ett optimeringsverktyg för automatisk planering och reglering av småskaliga 
vattenkraftverk har utvecklats och testats genom simulering. Prototypen togs fram med ut-
gångspunkt i en vald lösningsmodell i form av en centralt placerad mjukvara. Mjukvaran 
innefattar ett huvudprogram utvecklat i programmeringsspråket VB.NET samt ett program 
för utförande av optimeringen i GAMS. Optimeringsalgoritmen som användes är utvecklad 
i ett parallellt pågående examensarbete genomfört av Towle. GAMS-programmet, som ut-
för optimeringen i den utvecklade mjukvaran, är detsamma som det Towle utvecklat [2]. En 
säker och stabil kommunikation med Fortums befintliga optimerings- och SCADA-system 
upprättades genom att kommunikationen sker via en databas med hjälp av TS-API, ett 
gränssnitt för överföring av tidsserier. Huvudprogrammet förses på så vis med indata från 
en databas till vilken programmet, efter utförd optimering, returnerar produktionsplaner för 
vattenkraftverket. Kraftverket erhåller därefter börvärden, enligt produktionsplanerna, via 
SCADA. Resultaten av utförda kommunikationstester och simulerade optimeringar visade 
att en realisering av optimeringsverktyget är möjlig och förväntas öka effektiviteten för 
Båthusströmmen och därmed öka intäkterna för kraftverket.  
 
Vattenkraften är en fossilfri och förnybar energikälla som dessutom kan nyttjas som regler-
kraft. Att utveckla och nyttja befintliga förnybara produktionskällor på ett smartare sätt är 
gynnsamt för miljön ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att automatiskt optimera produkt-
ionen och regleringen av småskaliga vattenkraftverk kan de nyttja vattenresurser på ett mer 
hållbart sätt, effektiviseras och i högre utsträckning bidra med reglerkraft i nätet.  
  
Sammanfattningsvis utvecklades och testades en kostnadseffektiv prototyp av ett optime-
ringsverktyg för automatisk planering och reglering. Resultatet av de utförda testerna vi-
sade att den utvecklade prototypen kan bidra till mer effektivt nyttjande av det tillgängliga 
vattnet utifrån prisbild, verkningsgrad, miljödomar samt mekaniskt slitage. I och med en 
påvisad förväntad intäktsökning kunde det fastställas att en realisering av optimeringsverk-
tyget är möjlig och lönsam.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Matematiska modeller för optimeringsalgoritmen  
Följande modeller är utvecklade av A-L Towle och beskriver bivillkoren optimeringsalgo-
ritmen [2].  
 
Indixering  
t Tid 
i Aggregat 
j Utskovslucka 
a Linjära segment av PWL PQ-kurvan 
n Index för binära värden i PWL PQ-kurvan 
w Linjära segment för PWL vattenvärdeskurvan 
h Index för binära värden i PWL vattenvärdeskurvan  
  
Variabler  
pi,t Producerad effekt av aggregat i vid tid t 
Qi,t Tappning genom aggregat i vid tid t  
Sj,t Spill genom lucka j vid tid t  
Mt Magasinvolym vid tid t 
qi,a,t Tappning per segment från effektkurva 
yi,n,t Binär variabel för PWL PQ-kurva 
xi,a,t Segmenthöjd effekt 
dt Binär variabel för lägsta tappningsgräns  
zj,t  Binär variabel för lägsta spillgräns  
si,a,t Lutning PWL segment  
WVt  Magasinets vattenvärde      
mw,t Segmentbredd vattennivån        
kh,t Binär variabel för PWL vattenvärdeskurva 
ui,t Binär variabel för generator i, i drift eller inte 
𝑠5,1;  Binär variabel för uppstart av generator i  
𝑠5,1I  Binär variabel för stopp av generator i  
  
Parameterar  
Pt Spot pris (realiserat eller prognoserat) vid tid t 
Vt Inflöde vid tid t 
xi,a,0 Begynnelsevärde effekt per segment för aggregat vid fastställd fallhöjd  
Δqi,a Segmentbredd tappning 
M0 Begynnelsevärde fallhöjd 
𝑄 Minimal tappning 
𝑄a Maximal tappning 
𝑀1 Lägsta fallhöjd  
𝑀U  Maximal fallhöjd 
𝑝 Lägsta effektgräns 
�̅� Högsta effektgräns 
TE Timekvivalent 

𝑊𝑉c
Ddef@  Lutning segment w vattenvärdeskurva 

Δmw Segmentbredd vattennivå 
Ci Kostnad för uppstart av generator i 
ui,0 Binär variabel för generatorns begynnelseläge, i drift eller inte 
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Hydrologiska bivillkor  

𝑀1 = 𝑀1IJ +
𝑉1 − ∑ 𝑄5,1 − 	∑ 𝑆h,1h∈i5∈6

𝑇𝐸  
∀𝑡 ∈ 𝑇     (1) 

   
Styckvis linjär effekt- & tappningskurva 
Följande bivillkor beskriver styckvis linjära effekt- & tappningskurvan: 

𝑄5,1 = 	k 𝑞5,m,1
m∈n

 ∀𝑡 ∈ 𝑇 (2) 

𝑝5,1 = 	k𝑞5,m,1𝑠5,m,1
m∈n

 ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 (3) 

𝑠5,m,1 =
𝑥5,m,1
∆𝑞5,m

 ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑎 ∈ 𝐴 (4) 

𝑦5,J,1∆𝑞5,J ≤ 𝑞5,J,1 ≤ ∆𝑞5,J								 ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼	  (5) 

𝑦5,smIs,1∆𝑞5,m ≤ 𝑞5,m,1 ≤ 𝑦5,smIJ,1∆𝑞5,m 𝑓𝑜𝑟	𝑎 ∈ 𝐴 − {1, 𝑒𝑛𝑑}, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 (6) 

0 ≤ 𝑞5,m,1 ≤ 𝑦5,smIs,1∆𝑞5,m  𝑓𝑜𝑟	𝑎 ∈ 𝐴{𝑒𝑛𝑑}, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 (7) 

𝑦5,s,1 ≤ 𝑦5,J,1 ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 (8) 

𝑦5,A;s,1 ≤ 𝑦5,A,1 𝑓𝑜𝑟	𝑛 ∈ 1,2,4,6… 𝑒𝑛𝑑 − 2,∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖
∈ 𝐼 

(9) 

𝑦5,A;�,1 ≤ 𝑦5,A,1 𝑓𝑜𝑟	𝑛 ∈ 2,4,6… 𝑒𝑛𝑑 − 4,∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 (10) 

Begränsande bivillkor  
𝑄𝑢5,1 ≤ 𝑄5,1 ≤ 𝑄a𝑢5,1 ∀t ∈ T, i ∈ I	   (11) 

	𝑝5 ≤ 𝑝5,1 ≤ 𝑝�U  ∀t ∈ T, i ∈ I	  (12) 

𝑀1 ≤ 𝑀1 ≤ 𝑀U ∀t ∈ T	  (13) 

Styckvis linjär vattenvärdeskurva 
Följande bivillkor beskriver styckvis linjära vattenvärdeskurvan: 

WVO = 	 k m�,OWV�
N���M

�∈�

 ∀𝑡 ∈ 𝑇 (14) 

MO =k m�,O
�∈�

 ∀𝑡 ∈ 𝑇 (15) 

𝑘5,J,1∆𝑚J ≤ 𝑚J,1 ≤ ∆𝑚J ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 (16) 

𝑘5,scIs,1∆𝑚c ≤ 𝑚c,1 ≤ 𝑘5,scIJ,1∆𝑚c 𝑓𝑜𝑟	𝑤 ∈ 𝑊 − {1, 𝑒𝑛𝑑}, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 (17) 

0 ≤ 𝑚c,1 ≤ 𝑘5,scIs,1∆𝑚c 𝑓𝑜𝑟	𝑤 ∈ 𝑊{𝑒𝑛𝑑}, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 (18) 

𝑘5,s,1 ≤ 𝑘5,J,1 ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 (19) 

𝑘5,�;s,1 ≤ 𝑘5,�,1 𝑓𝑜𝑟	ℎ ∈ 1,2,4,6… 𝑒𝑛𝑑 − 2,∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖
∈ 𝐼 

(20) 

𝑘5,�;�,1 ≤ 𝑘5,�,1 𝑓𝑜𝑟	ℎ ∈ 2,4,6… 𝑒𝑛𝑑 − 4,∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ∈ 𝐼 (21) 
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Startkostnad  
𝑢5,1 − 𝑢5,1IJ = 𝑠5,1; − 𝑠5,1I  𝑓𝑜𝑟	𝑡 = 2…𝑒𝑛𝑑, ∀𝑖 ∈ 𝐼 (22) 

𝑢5,1 − 𝑢5,� = 𝑠5,1; − 𝑠5,1I  𝑓𝑜𝑟	𝑡 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐼 (23) 
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