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Abstract

The Swedish transmission grid needs to be in balance which means

that the frequency should be 50 Hz. Depending on which condition,

above or below 50 Hz the grid is located in and depending on the

retailors forcasts they can earn or loose money due to the extra costs of

balancing the grid. In this report two classification models takes form

in order to predict in which condition the Swedish transmission grid is

going to be located in. This in order to provide retailors to adjust their

forecasts so they can earn money. The models are based on quadratic

discriminant analysis and from it guidelines for the forecast changes

is estimated with linear programming. Both models are rather crude.

The first model due to the errors coming from the difficulty of finding

the extreme values of the cost and the second model for the fact that

one class contains both large negative and large positive values of the

cost which makes the class unusable. Although, still with great caution

the results show positive effects for the balance responsible party if

the model should be implemented. Especially over long term a large

amount of money can be earned by using the method provided in this

report.
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Sammanfattning

Det svenska stamnätet behöver vara i balans vilket betyder att det ska

ligga på 50 Hz. Beroende på i vilket tillstånd, över eller under 50 Hz

som stamnätet befinner sig och beroende på hur elleverantörers pro-

gnoser för elförbrukning ser ut kan de tjäna eller förlora pengar på

grund av den reglerkostnad som uppstår när nätet ska balanseras med

reglerkraft. I den här rapporten tas två klassificeringsmodeller fram

för att kunna prediktera i vilket tillstånd obalansen i stamnätet kom-

mer att befinna sig i syfte att som elleverantör kunna justera sin egen

prognos. Båda modellerna bygger på kvadratisk diskriminantanalys

och baserat på den tas riktlinjer för prognosjusteringen fram med lin-

järprogrammering. Båda modellerna är grova och den första modellen

har stora svårigheter med att identifiera både stora negativa och stora

positiva tilläggspriser. I den andra modellen har de extrema värdena

på tilläggspriserna slagits ihop i en klass varpå felet blir mindre för

hela modellen men klassen blir oanvändbar. Resultatet kan ändå, med

stor försiktighet sägas visa på positiv effekt för balansansvarig enhet

om den skulle implementeras. Särskilt över längre tidsperioder finns

stora summor pengar att tjäna med metoden som beskrivs i denna rap-

port.
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Nomenklatur

• Systemansvarig myndighet - på uppdrag av regeringen ytterst

ansvarig för att elnätet hålls i balans.

• Balansansvarig - ekonomiskt ansvarig för regleringen av elnätet.

• Elleverantör - den som distribuerar el mellan producent och kon-

sument kallas elleverantör.

• Spotpris - det krysspris som uppstår på dagen-före-marknaden

där aktörer handlar med fysisk el.

• Reglerkostnad - också reglerpris. Den kostnad som blir till följd

av att elnätet varit i behov av upp- eller nedreglering.

• Tilläggspris - skillnaden mellan reglerpriset och spotpriset.

• Elområde - inom ett elområde råder samma spot- och reglerpris

per timme.

• Uppreglering - ökad produktion och minskad förbrukning.

• Nedreglering - minskad produktion och ökad förbrukad.

• Last - i denna rapport använd som synonym för megawatt-timmar

el.

• Prognos - den uppskattning av behovet av el som elleverantörer

gör.

• Reglerkraft - den el som används i syfte att reglera systemoba-

lansen i elnätet.





Kapitel 1

Inledning

I detta kapitel ges en kort sammanfattning av hur elmarknaden är

uppbyggd och en del av problematiken kring elhandeln ramas in.

1.1 Bakgrund

Bakom att kunna tända lampor, titta på TV, skruva upp elementen,

ladda telefonen med mera åligger ett mycket komplext system. Hur

elförsörjningen ser ut och fungerar är mycket mer omfattande än vad

de flesta kanske känner till.

Elen produceras i kraftverken och matas ut på elnätet via de cirka

160 kopplingsstationer som finns [3]. Varje kopplingsstation tillhör ett

så kallat elområde, se Figur 1.1. Elområden betecknas ibland i denna

rapport som ’prisområden’ eller ’SE’. I elnätet ska det vid varje tidsen-

het råda balans så tillvida att frekvensen i nätet ska vara 50 Hz. Allt-

så att lika mycket el som matas in på nätet också ska tas ut. Svenska

Kraftnät är i skrivande stund systemansvarig myndighet för att detta

efterföljs [1].

Systemet regleras med så kallad reglerkraft. Reglerkraften kom-

3



4 KAPITEL 1. INLEDNING

Figur 1.1: Karta över Sverige som visar de fyra elområde-
nas upptagningsområden. Bilden är hämtad från Elområden.se
[12].

mer från elproducenter som kan öka och minska sin produktion samt

från fabriker som kan öka och minska sin förbrukning på beställning.

Främst kommer reglerkraften från vattenkraft.

Elleverantörer på marknaden har till uppgift att sätta prognoser

för hur mycket el som kommer att behövas för varje timme ett dygn

framåt och sedan producera motsvarande mängd el och/eller köpa

den på spotmarknaden för fysisk elhandel [11]. Dessa prognoser slår

ofta lite fel och det är då som reglerkraften behövs. Den balansansva-

riga enhet som är kopplad till elleverantören står för kostnaden för

reglerkraften enligt den balansavräkning som sker månadsvis.

1.1.1 Problemformulering

När systemet ligger under 50 Hz behövs uppreglering, alltså ökad pro-

duktion och/eller minskad förbrukning. Tvärt om gäller när systemet

ligger över 50 Hz och alltså är i behov av nedreglering. Då behövs

minskad produktion och/eller ökad konsumtion.

Det finns fyra olika utfall för en elleverantör efter att prognosen
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är satt. Det första är att prognosen är lägre än behovet samtidigt som

hela systemet är i behov av uppreglering. Det andra är att prognosen

är högre än behovet samtidigt som hela systemet är i behov av ned-

reglering. Vid dessa två fall har aktören bidragit till systemobalansen

och får betala för reglerkraft. Det tredje är att prognosen är högre än

behovet samtidigt som hela systemet är i behov av uppreglering. Det

fjärde är att prognosen är lägre än behovet samtidigt som systemet är

i behov av nedreglering. Vid dessa två fall har aktören motverkat syste-

mobalansen och får istället betalt för reglerkraft. Dessa förhållanden

ses i Figur 1.2.

Kostnaden på reglerkraft är i normala fall ungefär lika mycket

som priset på el på spotmarknaden. Det händer dock att priset på

reglerkraften är mycket hög. I och med detta finns incitament att innan

prognosen sätts försöka förutspå i vilket tillstånd systemet kommer att

befinna sig i given timme. Tillstånd definierat som upp- eller nedregle-

ring. En elleverantör som innan prognosen fastställs vet vilket tillstånd

systemet kommer befinna sig i kan således justera sin prognos i syfte

att minska kostnaderna för reglerkraft eller till och med tjäna pengar

på såld reglerkraft.

Problemställningen som råder är hur denna tillståndsklassifice-

ring skulle gå till och vilka risker den medför vid eventuell tillämp-

ning.

1.1.2 Syfte

Syftet med detta projekt är att hitta en strategi för att kunna riskopti-

mera elleverantörers prognoser baserat på om systemets tillstånd för-

väntas vara uppreglering eller nedreglering.



6 KAPITEL 1. INLEDNING

Figur 1.2: Illustration över de fyra utfallen som blir efter att en elleverantör
lagt sin prognos. Negativt prognosfel utgör ett underskott i prognosen ställt
mot behovet och vice versa gäller för positivt prognosfel.

1.1.3 Precisering av frågeställningen

Projektets frågeställning är relativt bred. Anledningen till det är att

området är sedan tidigare, så vitt författaren vet outforskat och pro-

jektet ämnar reda ut om det finns strategier för att minimera risken

för stora utgifter i form av den reglerkostnad som uppstår vid fysisk

elhandel. Initialt utformades två frågeställningar för projektet.

(1) Är det möjligt att identifiera de timmar där reglerkostnaden

är stor?

(2) Kan en strategi utarbetas för hur elleverantörer bör agera ba-

serat på vad man tror om systemets tillstånd i framtiden?
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1.1.4 Avgränsningar

Detta projekt har riktats in på att hitta strategier för hur en elleveran-

tör kan agera vid prognostisering av förväntad elkonsumtion för dess

kunder. Det vill säga den el som elleverantören ska köpa in och/eller

producera för att täcka sina kunders behov. Rapporten behandlar så-

ledes inte övrig handel på spot- och reglermarknaden så som produk-

tion och försäljning av el och övriga avtalsformer med systemansvarig

myndighet.

Rapporten behandlar heller inte den prisbudstege som aktörer

på spot- och reglermarknaden sätter och där priskrysset mellan sälj-

och köpbud bildar slutpriserna för spot- och reglerkraft. Denna pris-

budstege är egentligen central för problemet med att minimera balans-

kostnaden då de som köper el på spotmarknaden anger hur mycket de

vill köpa beroende på vad det kostar, men det fick inte plats inom ra-

men för detta examensarbete.

1.1.5 Rapportens disposition

Först tas metoderna och teorin bakom dessa upp i kapitel 2 där en mo-

dell sätts upp för hur problemet ska kunna lösas. Därefter presenteras

resultaten av modellen i kapitel 3 för att diskuteras närmare i kapitel

4.



Kapitel 2

Teori och metod

Projektet utfördes i två delar. I den första genomfördes själva klassifi-

ceringen av systemets tillstånd och i den andra undersöktes de even-

tuella justeringarna som kan löna sig att göra i de olika tillstånden i

syfte att minimera balanskostnaden över tid. Hur projektet genomför-

des presenteras i det här kapitlet.

2.1 Balanskostnaden som målfunktion

Den balansavräkning som sker månadsvis baseras på det prognosfel

elleverantören har haft varje timme kontra systemets tillstånd. Skillna-

den mellan spotpriset (priset på el på spotmarknaden) och reglerpriset

utgör tilläggspriset som talar om systemets tillstånd. Positivt tilläggs-

pris (då reglerpriset är större än spotpriset) anger att systemet är i be-

hov av nedreglering och negativt tilläggspris att systemet är i behov av

uppreglering. Formeln för balanskostnaden kommer från handboken

för Nordisk balansavräkning [5] och lyder

BK(h) = e(h) · Tp(h) + |e(h) ·K|, (2.1)

8
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där e(h) är prognosfelet, Tp(h) är tilläggspriset och K är en given kon-

stant satt till 4.5. Ändamålsenligt för balanskostnaden, BK(h) är alltså

i enlighet med Figur 1.2 ett negativt värde vilket uppenbart ges då

prognosfelet och tilläggspriset har skilda tecken så produkten i första

termen blir större negativt än resultatet av beloppstermen.

Metoden i första delen av detta projekt bygger på att tillstånds-

klassificera systemet med hjälp av intervaller på tilläggspriset och se-

dan mäta ’värdet’ av tillståndsklassificeringen genom att titta på hur

balanskostnaden påverkas över tid. I andra delen tas en modell fram

med riktlinjer på prognosjusteringen och som även mäter den medför-

da risken att justera prognosvärdena. Den modellen bygger också på

formeln för balanskosnaden i Ekvation (2.1).

2.2 Antaganden för metodval

Under processen att välja hur projektet skulle genomföras gjordes någ-

ra antaganden. Det mest centrala antagandet var att det går att klassi-

ficera systemets tillstånd med avseende på tilläggspriset. Alltså att det

finns ett indentifierbart samband för datapunkter med samma tilläggs-

prisintervall baserat på yttre omständigheter.

Ett annat antagande som gjordes var att aktörens eget prognosfel

är noll, alltså att e(h) = 0 i Ekvation (2.1). Det vill säga att aktören

i utgångsläget per definition undviker alla typer av reglerkostnader,

såväl positiva som negativa. Detta för att generera en generell modell

som ska kunna tillämpas på fler portföljer oavsett storlek och precision

vid prediktion av lasten.

Vidare gjordes antagandet att datamängden är multivariat nor-

malfördelad. Det testades med Mardia’s test om multivariat normal-

fördelning [7] där resultatet ges i form av Chi-square Q-Q-grafer där

man vid multivariat normalfördelingn vill att kurvan ska ha ett linjärt
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ett till ett förhållande mellan Chi-squarekvantilen och det så kallade

Mahalanobis-avståndet som enkelt uttryckt utgör avståndet mellan en

uppmätt punk och en punkt i önskad fördelning i kvadrat [6]. Resul-

tatet presenteras i kapitel 3.

2.3 Metodval för tillståndsklassificeringen

För att kunna klassificera stamnätets förväntade tillstånd valdes kvadra-

tisk diskriminantanalys. Det är en metod inom maskininlärning som

genom att känna igen samband mellan datapunkter inom samma klass

kan förutse vilken klass en okänd datapunk ligger inom förutsatt att

övrig information om punkten är känd. Kvadratisk diskriminantana-

lys kräver att varians-kovariansmatrisen för de olika klasserna är he-

terogen vilket bekräftades med hjälp av ett M-Boxtest [8, 9].

2.3.1 Teorin bakom metoden

Funktionen som används vid kvadratiskt diskriminantanalys härleds

ur täthetsfunktionen för en multivariat normalfördelning samt Bayes

teorem om betingad sannolikhet.

Låt γi vara den population som tillhör klass i = 1, 2, ..., c. Låt

sedan a vara en matris över m = 1, 2, ...,M variabelvärden för n =

1, 2, ..., N antal observationer med känd populationstillhörighet och b

vara en annan matris med q = 1, 2, ..., Q observationer som ska klas-

sificeras. Då ges täthetsfunktionen för den multivariata normalfördel-

ningen av

f(an|γi) =
1

(2π)
M−1

2 |Σi|
1
2

e−
1
2
(an−µi)Σ

−1
i (an−µi)

T

, (2.2)

därµi utgör väntevärdesvektorn och Σi utgör varians-kovariansmatrisen
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för valda variabler inom varje klass.

Bayes teorem för betingad sannolikhet lyder

p(γi|an) =
pif(an|γi)∑c
i=1 pif(an|γi)

, (2.3)

där pi = P (γi) och klassificeringen sker efter den klass i som maxime-

rar uttrycket och eftersom att nämnaren i högerledet summerar över

alla klasser motsvarar det att maximera pif(an|γi).

Genom att skriva ut och logaritmera pif(an|γi) samt ta bort en

konstant term som är samma oavsett klass återfinns funktionen för

kvadratisk diskriminantanalys som

CQ
i (an) = log(pi)− log(|Σi|

1
2 )− 1

2
(an − µi)Σ−1i (an − µi)T . (2.4)

Dock så är hela populationen γi okänd och därför krävs uppskattning-

ar av µi och Σi baserade på observationerna med känd populations-

tillhörighet. Detta görs genom att ta fram priorisannolikheterna som

andelar av datamängden, väntevärdena som medelvärden och kova-

riansmatrisen som en väntevärdesriktig skattning enligt

pi ∼ p̂i =

∑
N∈γi n

N

µi ∼ ai =

∑
N∈γi an∑
N∈γi n

Σi ∼ Si =
1

N − 1

∑
N∈γi

(an − ai)T (an − ai).

(2.5)

och för att klassificera de okända observationerna ges den slutgiltiga

funktionen av
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CQ
i (bq) = log(p̂i)− log(|Si|

1
2 )− 1

2
(bq − ai)S−1i (bq − ai)T (2.6)

där alltså de klasser som maximerar värdet på CQ
i (bq) för observatio-

nerna i b bestämmer deras populationstillhörigheter.

Varje observation är en viss timme och det totala felet i klassifice-

ringen noteras etot och ges enkelt av andelen felklassificerade timmar.

Felet inom varje klass noteras ei och syftar till andelen felklassificerade

timmar av totala antalet timmar i respektive klass.

2.3.2 Val av variabler och genomförande

För att genomföra analysen valdes först ett antal invariabler som miss-

tänks påverka valet av klasstillhörighet för en observation. Totalt 21 till

antalet där spotpris, förväntad vindhastighet, förväntad temperatur, månad,

veckodag och timme på dygnet är unika variabler. För nämnda variabler

förutom tidsvariablerna skapades fler variabler i form av skillnader

över olika tidsintervall. Dessa intervall sattes till 3, 6, 12, och 24 tim-

mar. Tidsvariablerna representeras av cosinus- och sinusfunktioner.

Variabeln spotpris kommer från Nord Pools databas[10] över tids-

perioden 2015-08-24 08:00 till 2017-09-25 23:00 i samtliga prisområden.

Tidsperioden stämmer överens med den portfölj som är given från

uppdragsgivaren.

För klassificeringen togs utvariabeln tilläggspris fram som skill-

naden mellan spotpris och reglerpris där även reglerpriset hämtades

från Nord Pools databas. I Figur 2.1 ses fördelningen över tilläggs-

priset som delades in i intervall för att utgöra klassindelningen för

diskriminantanalysen. Olika antal intervall och olika värden på des-

sa testades och utvärderades för att hitta lämpliga gränser. Utvärde-

ringen skedde med korsvalidering av etot och ei över k = 10 tränings-
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Figur 2.1: Överskådning av tilläggspriset i de fyra prisområdena.

och testdatamängder. Under processen framgick det att ett utav inter-

vallen behöver överlappa nollan för att inte klassificeringen skulle bli

helt enligt slumpen. Att en klass överlappar nollan innebär i praktiken

att klassen innefattar båda tillstånden uppreglering och nedreglering

vilket inte är helt ändamålsenligt. Det framkom sedermera att fler än

tre intervall inte är angreppbart då varje intervall lämpligen innehåller

minst 1000 observationer. I Figur 2.1 ses att endast ett fåtal observatio-

ner sticker ut och att dela in observationerna närmast nollstrecket i fler

än ett intervall gav även det slumpartade resultat.

Projektet genomfördes med tre respektive två klasser. Försöken

skiljer sig åt i karaktär då det för tre klasser finns en tydlig ambition

att hitta såväl stora negativa som stora positiva tilläggspris. I försöket

med två klasser har istället de stora negativa och stora positiva vär-

dena för tilläggspriset slagits samman till en klass. Återigen är detta

inte ändamålsenligt då olika riktning på tilläggspriset definierar olika
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tillstånd av systemet. Modellen med två klasser kom till i ett försök att

få fram en modell med bättre felstatistik än modellen med tre klasser.

För tre klasser sattes intervallen för tilläggspriset enligt

Tp < −50 då i = 1

−50 ≤ Tp ≤ 50 då i = 2

50 < Tp då i = 3

(2.7)

och intervallen för två klasser där klassindelningen har index j

sattes till,
Tp < −50 och Tp > 50 då j = 1

−50 ≤ Tp ≤ 50 då j = 2
(2.8)

där i båda fallen Tp anger tilläggspriset i svenska kronor.

Datamängden delades in i en träningsmängd och en testmängd

och sedan för att genomföra diskriminantanalysen togs uppskattning-

arna av apriori-sannolikheterna, väntevärdena och kovariansmatriser-

na fram enligt Ekvation (2.5) för varje klass över alla träningsmängder.

Sedan kunde klassificeringen ske enligt Ekvation (2.6) och resultaten

presenteras i kapitel 3 och utvärderas i kapitel 4.

2.4 Metod för justering av prognosvärden

Eftersom att e(h) i Ekvation (2.1) antagits vara noll så fås att BK(h)

också är noll för varje timme. För att kunna utnyttja klassificeringen i

Kapitel 2.3.2 behövs således en modifierad version av ekvationen för

balanskostnad som beror på klassificeringen. Genom att införa x(3)i och

x
(2)
j som båda anger andelen av en megawattimme och ersätta e(h)

med dessa fås

BK(3)(h) = x
(3)
i · Tp(h) + |x(3)i ·K|, (2.9)
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för tre klasser och

BK(2)(h) = x
(2)
j · Tp(h) + |x(2)j ·K|, (2.10)

för två klasser där alltså x(3)i respektive x(2)j utgör prognosjusteringen

per megawattimme för respektive klass och modell.

Givet att klassificeringen är korrekt och att |Tp(h)| > K inses att

det går att justera x(3)i och x
(2)
j mot positiva eller negativa oändlighe-

ten och därmed uppnå obegränsad vinst i och med negativt värde på

BK(h). Ett angreppssett som inte är rimligt och därför krävs villkor

och skattningar på x(3)i och x
(2)
j . Dessa togs fram genom att ställa upp

minimeringsproblem för balanskostnaden och sedan ta fram snittet för

lösningarna på x(3)i och x(2)j enligt beskrivningen som följer.

Genom att för problemet med tre klasser införa indikatorfunktio-

nerna I1, I2 och I3 som antar värdet 1 om timmen h tillhör given klass

och värdet 0 annars kan Ekvation (2.9) utvecklas till,

BK(3)(h) = I1(h) · (x(3)1 · Tp(h) + |x(3)1 ·K|)

+I2(h) · (x(3)2 · Tp(h) + |x(3)2 ·K|)

+I3(h) · (x(3)3 · Tp(h) + |x(3)3 ·K|).

(2.11)

Vid negativa värden på Tp(h) ska x(3)i vara positivt och omvänt vilket

ger x(3)1 ≥ 0 och x
(3)
3 ≤ 0. Eftersom att klass 2 innefattar både positiva

och negativa värden på tilläggspriset baserades villkoren på x
(3)
2 på

medelvärdet av tilläggspriset i klass 2. Medelvärdet är negativt och

därför gavs x(3)2 ≥ 0. I och med detta kan beloppstecknen tas bort från

Ekvation (2.11) och ekvationen skrivas som
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BK(3)(h) = I1(h) · (x(3)1 · Tp(h) + x
(3)
1 ·K)

+I2(h) · (x(3)2 · Tp(h) + x
(3)
2 ·K)

+I3(h) · (x(3)3 · Tp(h)− x(3)3 ·K),

(2.12)

som är en linjär funktion.

Ett antal timmar i varje klass kommer att vara felklassificerade.

För att balansera upp detta vid skattningarna på x(3)i valdes att se till

tilläggspriset över flera timmar i taget och i och med det i första hand

ta hänsyn till kostnaden på felet i klassificeringsmodellen snarare än

antalet felklassificerade timmar.

De villkor som sattes på x(3)i baserades på ett antagande om att

en elleverantör med hänsyn till risken det innebär, som mest är villig

att justera sin prognos med 10 % av ursprungsprognosen och för ett

antal timmar H kan således följande minimeringsproblem ställas upp

min: BK
(3)
H =

∑
H

I1(h) · (x(3)1 · Tp(h) + x
(3)
1 ·K)

+ I2(h) · (x(3)2 · Tp(h) + x
(3)
2 ·K)

+ I3(h) · (x(3)3 · Tp(h)− x(3)3 ·K)

st: 0 ≤ x
(3)
1 ≤ 0.1

0 ≤ x
(3)
2 ≤ 0.1

− 0.1 ≤ x
(3)
3 ≤ 0

h ∈ H

(P.1)

där BK(3)
H är den totala balanskostnaden över tiden H timmar för tre

klasser. Problemet går att lösa analytiskt och optimallösningen för P.1

i respektive klass anges som (x
(3)
i )H och med ett antal sådana opti-

mallösningar kan snittet tas fram vilket noteras som x
(3)
i som utgör

skattningarna på x(3)i i Ekvation (2.9).
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För två klasser genomfördes samma steg som för Ekvation (2.11)-

(2.12) men problemet är mindre då värdet på x(2)1 sätts till 0 eftersom

klass j = 1 innehåller både stora negativa och stora positiva värden på

tilläggspriset. Minimeringsproblemet för två klasser blir

min: BK
(2)
H =

∑
H

I1(h) · (x(2)1 · Tp(h) + x
(2)
1 ·K)

+ I2(h) · x(2)2 · Tp(h) + x
(2)
2 ·K

st: x
(2)
1 = 0

0 ≤ x
(2)
2 ≤ 0.1

h ∈ H

(P.2)

därBK(2)
H är den totala balanskostnaden överH timmar för två klasser.

Liksom för fallet med tre klasser kan detta problem lösas analytiskt

och optimallösningen noteras för P.2 som (x
(2)
j )H och skattningarna på

x
(2)
j i Ekvation (2.10) ges av snittet på optimallösningarna och skrivs

x
(2)
j .

Ovan nämnda procedur för att ta fram riktlinjer för prognosjuste-

ringen gjordes även med hänsyn till säsong på året. Säsongen delades

in i ’sommar’ för perioden maj till och med september och ’vinter’ för

övriga månader i ett försök att skildra eventuellt mer nyckfulla må-

nader under vintersäsongen. Dessa riktvärden noteras som x
(3),sommar
i

och x(2),sommarj samt x(3),vinteri och x(2),vinterj .

För att sedan ta reda på hur väl riktlinjerna fungerar tillämpades

dessa med testdata på Ekvation (2.9) och (2.10) och kostnaden för l

antal dygn, månader och år för både två och tre klasser räknades fram.

Resultaten för både två och tre klasser presenteras här nedan i

nästa kapitel och diskuteras vidare i kapitel 4.
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2.4.1 Fiktivt fall

För att få en aning om hur modellen skulle fungera i verkligheten där

prognosfelen sällan om ens någonsin är noll ställdes till sist två ek-

vationer upp, BK(h)fiktiv som representerar en fiktiv portfölj motsva-

rande en elleverantör som levererar 1 terawattimme per år till kunder

jämnt fördelade över de fyra olika elområdena samt BK(3)(h)justfiktiv och

BK(2)(h)justfiktiv som båda motsvarar samma fiktiva portfölj men med ju-

sterade värden enligt metoden beskriven i detta kapitel. Ekvationerna

ställs upp enligt

BK(h)fiktiv = ê(h) · Tp(h) + |ê(h) ·K|

BK(3)(h)justfiktiv = (ê(h) + y(h) · Ii(h) · x(3)i ) · Tp(h)

+ |(ê(h) + y(h) · Ii(h) · x(3)i ) ·K|

BK(2)(h)justfiktiv = (ê(h) + y(h) · Ij(h) · x(2)j ) · Tp(h)

+ |(ê(h) + y(h) · Ij(h) · x(2)j ) ·K|

(2.13)

där ê(h) och y(h) är genererade prognosfel och prediktioner en-

ligt en normalfördelning med väntevärde 28.5 megawattimmar och

standardavvikelse 5 megawattimmar per elområde och timme. Port-

följen tar inte hänsyn till årstider varför det utelämnas ur resultatet för

denna del.



Kapitel 3

Resultat

I detta kapitel presenteras de övergripande resultaten från de olika

modellerna. Fler grafer och tabeller återfinns i Bilaga A.

3.1 Resultat för klassificeringsmodellen

Resultatet från Mardia’s test om datamängden kan anses vara multi-

variat normalfördelad ses i Figur 3.1. För att fördelningen ska anses

vara multivariat normalfördelad ska värdena för chi-squarekvantilen

i varje punkt motsvara det kvadrerade Mahalanobisavståndet. Det ses

tydligt att datan inte kan anses multivariat normalfördelad och inne-

håller flertalet outliers. Detta påverkar tillförlitligheten hos modellen.

För att få en uppfattning om tränings- respektive testdatans för-

delning för respektive prisområde över alla k = 10 ses Figur A.1-A.8 i

Bilaga A.

Felet för klassificeringsmodellen med tre klasser ses i Tabell 3.1.

Det ses att lägst fel återfinns genomgående för klass i = 2 både för

tränings- och testdatan. Att det totala felet är relativt lågt i jämförelse

med hur det ser ut i klass i = 1 och i = 3 beror på att det finns be-

19
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Figur 3.1: Chi-square Q-Q-plot över datamängden som an-
vänts. Figuren visar att datamängden innehåller många kraf-
tigt avvikande datapunkter och kan alltså inte antas vara mul-
tivariat normalfördelad.
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Tabell 3.1: Felet i klassificeringsmodellen för tre klasser för bå-
de tränings- och testdatat per prisområde.

SE1 SE2 SE3 SE4
e
(3),train
tot 0.2885 (+0.0026, -0.0046) 0.2947 (+0,0032, -0.0046) 0.2974 (+0,0034, -0,0033) 0.3197 (+0,0078, -0,0075)
e
(3),test
tot 0.2919 (+0.0114, -0.0131) 0.2979 (+0.0170,-0.0159) 0.3014 (+0.0132,-0.0095) 0.3167 (+0.0170, -0.0151)
e
(3),train
1 0.6363 (+0.0091, -0.0156) 0.6482 (+0.0102, -0.0115) 0.6660 (+0.0182, -0.0123) 0.6618 (+0.0054, -0.0092)
e
(3),test
1 0.6510 (+0.0384, -0.0407) 0.6573 (+0.0517, -0.0515) 0.6848 (+0.0397, -0.0376) 0.6643 (+0.0291, -0.0327)
e
(3),train
2 0.2452 (+0.0038, -0.0043) 0.2436 (0.0040+, -0.0044) 0.2460 (+0.0035, -0.0051) 0.2561 (+0.0041, -0.0010)
e
(3),test
2 0.2461 (+0.0112, -0.0081) 0.2441 (+0.0134, -0.0076) 0.2465 (+0.0125, -0.0099) 0.2527 (+0.0088, -0.0104)
e
(3),train
3 0.6801 (+0.0785, -0.1056) 0.7650 (+0.0569, -0.0727) 0.7700 (+0.0274, -0.0820) 0.7710 (+0.0195, -0.0161)
e
(3),test
3 0.7100 (+0.2210, -0.1715) 0.8433 (+0.0826, -0.0814) 0.7900 (+0.0587, -0.0642) 0.7754 (+0.0462, -0.0683)

Tabell 3.2: Felet i klassificeringsmodellen för två klasser för bå-
de tränings- och testdatat per prisområde.

SE1 SE2 SE3 SE4
e
(2),train
tot 0.2774 (+0.0043, -0.0044) 0.2803 (+0.0039, -0.0050) 0.2769 (+0.0018, -0.0017) 0.2898 (+0.0039, -0.0045)
e
(2),test
tot 0.2738 (+0.0100, -0.0093) 0.2774 (+0.0091,-0.0089) 0.2748 (+0.0063, -0.0071) 0.4974 (+0.0160, -0.0110)
e
(2),train
1 0.5230 (+0.0159, -0.0114) 0.5321 (+0.0130, -0.0101) 0.5113 (+0.0088, -0.0152) 0.4974 (+0.0160, -0.0110)
e
(2),test
1 0.5182 (+0.0231, -0.0395) 0.5310 (+0.0259, -0.0330) 0.5062 (+0.0450, -0.0296) 0.4952 (+0.0293, -0.0339)
e
(2),train
2 0.2459 (+0.0026, -0.0025) 0.2443 (+0.0016, -0.0020) 0.2461 (+0.0023, -0.0021) 0.2587 (+0.0031, -0.0037)
e
(2),test
2 0.2422 (+0.0081, -0.0057) 0.2406 (+0.0088, -0.0065) 0.2444 (+0.0071, -0.0106) 0.2541 (+0.0045, -0.0053)

tydligt många fler datapunkter i klass i = 2 vilket tydligtvis sänker

totala andelen felklassificerade timmar. För närmare analys av separa-

ta tränings- och testmängder ses Tabell A.1 -A.4 i Bilaga A.

För försöket med två klasser där klass j = 1 omfattar både tilläggs-

pris över 50 kronor och under -50 kronor gavs en markant förbättring

för felet inom specifikt klass j = 1 tidigare separerade klass i = 1 och

i = 3. Felprocenten ligger kring 50, att jämföra med fel runt 80 % i

modellen med tre klasser. Felet i modellen för två klasser redovisas i

Tabell 3.2 och för närmare analys för respektive tränings- och testdata-

mängd ses Tabell A.5 - A.8 i Bilaga A.

För att få en bild av hur klassificeringen ger utslag för balanskost-

naden togs värdena i Tabell 3.3 och 3.4 fram. Dessa värden anger det

genomsnittliga tilläggspriset per megawattimme inklusive konstanten

K = 4.5 kronor som råder vid varje predikterad klass kontra faktiskt

klass. Klass i = 2, j = 1 och j = 2 innehåller både negativa och positi-
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Tabell 3.3: Den för tre klasser genomsnittliga kostnadsfördel-
ningen per timme över predikterade klasser î som tillhör fak-
tiskt klass i över alla fyra elområden. Konstanten K = 4.5 är
medräknad för varje timme. Summationen i högerkolumnen
summerar över varje predikterad klass och anger det genom-
snittliga värdet av en viss prediktion per megawattimme.

i = 1 i = 2− i = 2noll i = 2+ i = 3 Σ

î = 1 -6.47118 -0.233145 0.1336 0.35445 4.16555 -2.0507
SE1 î = 2 -12.2326 -7.35337 0.900926 6.45454 6.70147 -5.5290

î = 3 -0.083575 -0.0117281 0.0047423 0.00509378 0.512045 0.4266

î = 1 -6.57675 -0.281438 0.137749 0.36045 4.5688 -1.7912
SE2 î = 2 -12.0558 -7.33576 0.895517 6.43499 6.5923 -5.4687

î = 3 -0.0941587 -0.0107034 0.00500165 0.0146363 0.19199 0.1068

î = 1 -3.30915 -0.354217 0.111629 0.337266 2.59767 -0.6168
SE3 î = 2 -11.8076 -7.40387 0.890478 6.40191 5.35995 -6.5591

î = 3 -2.72331 -0.305706 0.0224518 0.0628385 2.96648 0.0227

î = 1 -3.43501 -0.400863 0.124448 0.427913 2.1252 -1.1583
SE4 î = 2 -11.6377 -6.99585 0.85743 6.26054 5.17607 -6.3395

î = 3 -2.86881 -0.377435 0.0302322 0.133397 3.42728 0.3447

va värden på tilläggspriset och detta tydliggörs i tabellen som i = 2−,

j = 1− och j = 2− för negativa värden på tilläggspriset samt i = 2+,

j = 1+ och j = 2+ för positiva värden. När tilläggspriset är noll skrivs

detta som i = 2noll och j = 2noll. I högerspalten i tabellerna ses en

summation över de predikterade klasserna som antyder riktningen på

tilläggspriset inklusive konstanten K över tid.

Högerkolumnen i Tabell 3.3 och 3.4 anger summan för tilläggs-

priset inklusive konstanten K = 4.5 för en genomsnittlig timme. Sum-

man antyder riktningen på tilläggspriset inklusive K = 4.5 över tid.

Alltså hur en prognosjustering enligt klassificeringen skulle generera

pengar över tid trots att en större andel timmar är felklassificerade.

Störst summa pengar finns att hämta i predikterade klasser î = 2 och
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Tabell 3.4: Den för två klasser genomsnittliga kostnadsfördel-
ningen per timme över predikterade klasser ĵ som tillhör fak-
tiskt klass j över alla fyra elområden. Konstanten K = 4.5 är
medräknad för varje timme. Summationen i högerkolumnen
summerar över varje predikterad klass och anger det genom-
snittliga värdet av en viss prediktion per megawattimme.

j = 1− j = 1+ j = 2− j = 2noll j = 2+ Σ

ĵ = 1 -6.83875 4.90114 -0.302034 0.151198 0.380008 -1.7084
SE1 ĵ = 2 -11.9614 0 -7.33986 0.892071 6.41152 -11.9977

ĵ = 1 -6.89674 5.07182 -0.310443 0.15105 0.394149 -1.5902
SE2 ĵ = 2 -11.8643 0 -7.31694 0.892034 6.40464 -11.8845

ĵ = 1 -7.18666 8.25612 -0.269547 0.160275 0.377657 1.3378
SE3 ĵ = 2 -11.7837 0 -7.18791 0.890293 6.48781 -11.5935

ĵ = 1 -8.78228 11.5523 -0.281751 0.203548 0.416188 3.1080
SE4 ĵ = 2 -12.1257 0 -6.7536 0.872621 6.21503 -11.7916

ĵ = 2 i samtliga elområden. Anledningen till detta ses vara att det för

fallet med predikterad klass î = 2 och ĵ = 2 för egentlig klass i = 1 och

j = 1− finns en tongivande summa pengar som bidrar till den totala

eventuella vinsten ändå. I Tabell 3.4 kan det även noteras att predikte-

rad klass ĵ = 2 aldrig felklassificeras som faktisk klass j = 1+ vilket

alltså innebär att den predikteringen är relativt stabil för hur vidare

prognosjustering påverkar balanskostnaden.

3.2 Resultat för justering av prognosvärden

Med avseende på de predikterade klasserna löstes P.1 och P.2 med tu-

sen stycken H = 1000-perioder och de olika riktvärdena x(3)i och x
(2)
i

presenteras i Tabell 3.5 och 3.6.

Riktvärdena utgör den faktor per megawattimme som ska läggas till
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Tabell 3.5: Riktvärden på x
(3)
i i Ekvation (2.9) framtagna som

snittvärden från 1000 stycken 1000-timmarsperioder för samtli-
ga klasser i alla fyra prisområden, både med och utan säsongs-
beroende.

SE1 SE2 SE3 SE4
x
(3)
1 0.0717 0.0718 0.0454 0.0309

x
(3)
2 0.0924 0.0905 0.081 0.0754

x
(3)
3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

x
(3),sommar
1 0.0951 0.0931 0.0885 0.0776

x
(3),sommar
2 0.0866 0.0844 0.0802 0.0805

x
(3),sommar
3 -0.0975 -0.0963 -0.0971 -0.0994

x
(3),vinter
1 0.0464 0.0473 0.0259 0.0182

x
(3),vinter
2 0.0903 0.0896 0.0776 0.0682

x
(3),vinter
3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

Tabell 3.6: Riktvärden på x
(2)
2 i Ekvation (2.10) framtagna som

snittvärden från 1000 stycken 1000-timmarsperioder i alla fyra
elområden, både med och utan säsongsberoende.

SE1 SE2 SE3 SE4
x
(2)
2 0.0912 0.0914 0.0827 0.0745

x
(2),sommar
2 0.0892 0.0872 0.0861 0.082

x
(2),vinter
2 0.0877 0.0886 0.0755 0.0662

eller dras ifrån från orginalprognosen. Notera igen att x(2)1 = 0 på

grund av klass j = 1 i klassificeringsmodellen för två klasser inne-
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håller stora positiva och stora negativa värden på tilläggspriset och

därmed går det inte att finna ett tillförlitligt riktvärde för den klassen.

Riktvärdena kan dels tolkas som hur mycket prognosen ska ju-

steras per megawattimme men också hur säker prognosjusteringen är.

Värdena för x(3)3 och x
(3),vinter
3 antyder att det alltid lönar sig att göra

denna justering. Mer osäkert är det för till exempel x(3)1 i SE3 och SE4

eller för x(3),vinter1 i alla elområden. I Tabell 3.6 ser samtliga riktvärden

i alla elområden stabila ut i avseende på att de alla ligger nära gräns-

värdet 0.1.

Med värdena på x(3)i och x(2)j där x(2)1 = 0, räknades balanskosnta-

den ut enligt Ekvation (2.9) och (2.10) för 1 megawattimme per timme

för totalt 1000 dagar, månader och år och de största noterade vinsterna

och förlusterna visas i Tabell 3.7 och 3.8. Det ses för tre klasser att för

enskilda dagar och månader resulterar den totala summan för balans-

kostnaden i förlust. Däremot sett över ett år blir den totala balanskost-

naden alltid negativ vilket är vinst. Det betyder att enskilda dagar och

månader riskerar en elleverantör att förlora pengar men sett över läng-

re tidsperioder genererar modellen alltid vinst med den datamängd

som använts. Samma förhållanden gäller för modellen som tar hänsyn

till säsong. För två klasser är förlusterna inte lika stora men så heller

inte vinsterna. Den största skillnaden mellan resultatet för modellen

med tre klasser och modellen med två klasser är dock att det i model-

len för två klasser resulterar i vinst för största ’förlusten’ på en månad

i SE1 och SE2, även med hänsyn till säsongsberoende.

För att synliggöra ytterligare hur riktningen på balanskostnaden

förhåller sig över olika långa tidsperioder ses Tabell 3.9 och 3.10. Där

ses andelen av alla tusen dagar, månader och år som den totala balans-

kostnaden resulterade i förlust. Det ses att mellan en femtedel och en

tredjedel av alla dagar resulterar i förlust men betydligt färre månader

och inga år summerar ihop till förlust för någon av modellerna.
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Tabell 3.7: Största noterade förlusterna och vinsterna vid ut-
räkning av balanskostnaden över dagar, månader och år för de
fyra prisområdena. Negativa värden är vinst och positiva vär-
den är förlust.

[kr/MWh] SE1 SE2 SE3 SE4
BK

(3)
dag,max 434.2937 286.4389 330.253 381.1057

BK
(3)
dag,min -145.7845 -190.7698 -214.6128 -215.5216

BK
(3)
månad,max 528.3254 122.5112 520.3345 892.9572

BK
(3)
månad,min -1262.0075 -1266.6706 -1400.3888 -1133.1752

BK
(3)
år,max -4205.471 -4891.4276 -2648.7106 -34.6133

BK
(3)
år,min -10195.5834 -10420.0054 -8709.5024 -6269.249

BK
(3),säsong
dag,max 428.3325 182.9032 323.452 348.7784

BK
(3),säsong
dag,min -142.5382 -145.3043 -211.4733 -214.186

BK
(3),säsong
månad,max 585.7864 108.3239 501.2685 828.8703

BK
(3),säsong
månad,min -1157.7312 -1149.7074 -1377.5686 -1147.0121

BK
(3),säsong
år,max -3744.9207 -4804.9467 -2689.8761 -614.0575

BK
(3),säsong
år,min -9204.0214 -9084.8189 -8560.5833 -6353.0482
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Tabell 3.8: Största noterade förlusterna och vinsterna vid ut-
räkning av balanskostnaden över dagar, månader och år för de
fyra prisområdena, två klasser.

[SEK/MWh] SE1 SE2 SE3 SE4
BK

(2)
dag,max 128.7142 143.6973 215.1101 347.4106

BK
(2)
dag,min -78.0243 -75.4708 -70.8764 -58.2188

BK
(2)
månad,max -66.1346 -42.6134 144.7953 482.5276

BK
(2)
månad,min -893.7025 -868.5294 -739.0337 -647.1279

BK
(2)
år,max -4418.5643 -4107.2884 -2498.5192 -282.4697

BK
(2)
år,min -7065.844 -6832.8894 -5473.5781 -3818.8171

BK
(2),säsong
dag,max 126.489 137.0764 198.3044 312.7835

BK
(2),säsong
dag,min -75.3634 -72.9665 -68.1778 -58.9392

BK
(2),säsong
månad,max -62.0319 -41.1629 102.8666 403.0569

BK
(2),säsong
månad,min -864.6383 -835.3517 -718.2251 -651.6767

BK
(2),säsong
år,max -4281.3399 -3958.2809 -2481.0052 -726.4695

BK
(2),säsong
år,min -6848.5409 -6576.736 -5353.9358 -3871.7955
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Tabell 3.9: Andelar utav alla simulerade dagar, månader och
år som balanskostnaden är större än 0 för de olika elområdena.

SE1 SE2 SE3 SE4
BK

(3)
dag 0.215 0.204 0.276 0.316

BK
(3)
månad 0.023 0.007 0.042 0.172

BK
(3)
år 0 0 0 0

BK
(3),säsong
dag 0.22 0.209 0.283 0.317

BK
(3),säsong
månad 0.033 0.002 0.045 0.128

BK
(3),säsong
år 0 0 0 0

I Figur 3.2-3.4 och Figur 3.5-3.7 ses både största vinsterna och

förlusterna samt spridningen för balanskostnaden över alla tusen si-

mulerade dagar, månader och år i form av låddiagram.

Slutligen för att visualisera resultatet ses Figur A.9-A.20 för tre

klasser och Figur A.21-A.32 där balanskostnaden för 8 slumpade dygn,

månader och år är plotade för respektive prisområde. Notera att det

är balanskostnaden som är representerad på y-axeln och alltså inte

tilläggspriset.

3.2.1 Fiktivt fall

En idé om hur modellen skulle se ut om den användes i ett verkligt

fall där prognosfelet inte är noll fås från Figur 3.8-3.11 som visar simu-

lerade balanskostnader över 1000 dagar, månader och år enligt Ekva-

tion (2.13) för två respektive tre klasser enligt portföljen som beskrivs

i kapitel 2.4.1. Eftersom att figurerna baseras på en simulerad port-

följ motsvarande en stor elleverantör ges betydligt större summor av
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Figur 3.2: Balanskostnadens spridning per dag och prisområde
illustrerad med låddiagram. Mediankostnaderna för respekti-
ve område och standardvärden på x

(3)
i är -22.38kr, -22.26kr, -

16.57kr och -12.66kr. I SE1-SE3 ligger mediankostnaden knappt
högre för säsongsberoende värden enligt -21.12kr, -21.37kr och
-16.01kr. För SE4 är dock den säsongsberoende mediankostna-
den lite lägre och fås till -14kr. Kvartilerna i SE1 är -2.7kr och -
39.6kr respektive -2.3kr och -37kr. För SE2 är Kvartilerna -4.5kr
och -40.7kr samt -3kr och -37.8kr. För SE3 ges Kvartilerna till
2.3kr och -32.5kr samt 2.7kr och -32.9kr. I SE4 är Kvartilerna
värden 8.2 och -31.6kr samt 7.1kr och -32.7kr. Antalet outliers i
respektive område är för SE1 61 och 53, för SE2 38 och 44, för
SE3 76 och 71 samt för SE4 100 och 95.
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Figur 3.3: Balanskostnadens spridning per månad månad och
prisområde illustrerad med låddiagram. Mediankostnaderna
för respektive område och standardvärden på x

(3)
i är -664.5kr,

-619.6kr, -482.4kr och -286.3kr. I SE1 och SE2 ligger mediankost-
naden något högre för säsongsberoende värden enligt -597.2kr
och -569.4kr. I SE3 och SE4 däremot är den lägre och ges som
-483.1kr och -314.3kr. Kvartilerna i SE1 är -518.7kr och -783.8kr
respektive -460.5kr och -720.6kr. För SE2 är Kvartilerna -476.1kr
och -755.7kr samt -452.6kr och -691.3kr. För SE3 ges Kvartiler-
na till -329.4kr och -650kr samt -327.5kr och -630.4kr. I SE4 är
Kvartilerna värden 85.2 och -447.2kr samt -116.2kr och -486.8kr.
Antalet outliers i respektive område är för SE1 44 och 45, för
SE2 11 och 13, för SE3 20 och 22 samt för SE4 9 och 25.
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Figur 3.4: Balanskostnadens spridning per år och prisområde
illustrerad med låddiagram. Mediankostnaderna för respek-
tive område och standardvärden på x

(3)
i är -7422kr, -7524kr,

-5833kr och -3203kr. I SE1-SE3 ligger mediankostnaden hög-
re för säsongsberoende värden enligt -6707kr, -7002kr och -
5754kr. För SE4 är den säsongsberoende mediankostnaden
dock lägre och fås till -3723kr. Kvartilerna i SE1 är -6845kr och
-7992kr respektive -6148kr och -7240kr. För SE2 är Kvartiler-
na -7042kr och -8005kr samt -6582kr och -7452kr. För SE3 ges
Kvartilerna till -5204kr och -6419kr samt -5158kr och -6353kr.
I SE4 är Kvartilerna värden -2558kr och -3840kr samt -3033kr
och -4313kr. Antalet outliers i respektive område är för SE1 7
och 8, för SE2 10 och 8, för SE3 5 och 9 samt för SE4 7 och 5.
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Figur 3.5: Balanskostnadens spridning per dag och elområde
illustrerad med låddiagram. Mediankostnaderna för respek-
tive område och standardvärden på x

(2)
j är -18.28kr, -17.83kr,

-13.75 och -8.55kr. I SE1, SE2 och SE4 ligger mediankostna-
den något högre för säsongsberoende värden enligt -17.71kr,
-17.21kr och -8.52kr. För SE3 är den säsongsberoende medi-
ankostnaden istället lite lägre och fås till -13.86. Kvartilerna i
SE1 är -4.62kr och -30.81kr samt -4.37kr och -29.89kr. För SE2
är Kvartilerna -4.66kr och -29.98kr samt -4.49kr och -28.75kr.
För SE3 ges Kvartilerna till -1.89kr och -25.8kr samt -1.79kr och
-25.33kr. I SE4 är Kvartilerna värden 4.33kr och -20.69 samt 4.31
och -20.52kr. Antalet outliers i respektive område är för SE1 34
och 34, för SE2 31 och 31, för SE3 38 och 35 samt för SE4 35 och
30.
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Figur 3.6: Balanskostnadens spridning per månad och el-
område illustrerad med låddiagram. Mediankostnaderna för
respektive område och standardvärden på x

(2)
j är -484kr, -

473.7kr, -359.8kr och -213.8. I SE1-SE3 är mediankostnaden nå-
got högre för säsongsberoende värden enligt -469.8kr, -456.3kr
och -353.5kr. För SE4 är den säsongsberoende mediankostna-
den istället lägre och fås till -225.5kr. Kvartilerna i SE1 är -
394.7kr och -571.2kr samt -381.9kr och -554kr. För SE2 är Kvar-
tilerna -380kr och -553.6kr samt -365.7 och -533.5kr. För SE3 ges
Kvartilerna till -272kr och -438.5kr samt -272.4kr och -428.8kr. I
SE4 är Kvartilerna värden -103.2 och -298.7kr samt -121.9kr och
-308.4kr. Antalet outliers i respektive område är för SE1 8 och
8, för SE2 8 och 8, för SE3 14 och 17 samt för SE4 29 och 23.
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Figur 3.7: Balanskostnadens spridning per år och elområde il-
lustrerad med låddiagram. Mediankostnaderna för respektive
område och standardvärden på x

(2)
j är -5783kr, -5572kr, -4196kr,

-2355kr. I SE1-SE3 är mediankostnaden något högre för sä-
songsberoende värden enligt -5604kr, -5367kr och -4141kr. För
SE4 är den säsongsberoende mediankostnaden däremot lägre
och fås till -2549kr. Kvartilerna i SE1 är -5491kr och -6082kr
samt -5315kr och -5890kr. För SE2 är Kvartilerna -5283kr och
-5906kr samt -5887kr och -5686kr. För SE3 ges Kvartilerna till
-3869kr och -4490kr samt -3832kr och -4420kr. I SE4 är Kvarti-
lerna värden -1970kr och -2713kr samt -2178 och -2868kr. Anta-
let outliers i respektive område är för SE1 7 och 7, för SE2 4 och
4, för SE3 8 och 7 samt för SE4 11 och 10.
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Tabell 3.10: Andelar utav alla simulerade dagar, månader och
år som balanskostnaden är större än 0 för de olika elområdena.

SE1 SE2 SE3 SE4
BK

(2)
dag 0.174 0.188 0.228 0.333

BK
(2)
månad 0 0 0.007 0.124

BK
(2)
år 0 0 0 0

BK
(2),säsong
dag 0.176 0.186 0.227 0.324

BK
(2),säsong
månad 0 0 0.007 0.096

BK
(2),säsong
år 0 0 0 0

balanskostnaden, såväl positiva som negativa. Vissa dagar resulterar

prognosjusteringen i stora förluster för både modellen med tre klasser

och modellen med två klasser. För modellen med två klasser ibland

uppemot 6000 kronor och för modellen med tre klasser till och med

närmare 15 000 kronor. Redan vid graferna över de simulerade måna-

derna syns dock tydligt att det lönar sig att korrigera prognosen enligt

båda modellerna och särskilt tydligt är det i SE1 och SE2. För SE3 och

SE4 finns fortfarande en del pikar ovanför nollan, särskilt med model-

len med tre klasser. Över år sett är det väldigt tydligt att en progno-

sjustering enligt respektive modell kan vara mycket lönsamt. Endast

något enstaka år pikar ovanför nollan i SE4, i övrig ligger all årsda-

ta över den fiktiva portföljens balanskostnad en bra bit under nollan.

I Figur 3.8-3.11 ses också att det för modellen med tre klasser blir ett

mycket mer instabilt resultat med stora skillnader i balanskostnaden i

jämförelse med resultatet för modellen med två klasser. Modellen med

två klasser tycks samtidigt generera större vinst över tid vilket gör att

den modellen känns att föredra.
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Figur 3.8: Fiktiv balanskostnad med och utan korrektion för
fingerat prognosfel och prediktion för SE1 för två och tre klas-
ser

Figur 3.9: Fiktiv balanskostnad med och utan korrektion för
fingerat prognosfel och prediktion för SE2 för två och tre klas-
ser
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Figur 3.10: Fiktiv balanskostnad med och utan korrektion för
fingerat prognosfel och prediktion för SE3 för två och tre klas-
ser

Figur 3.11: Fiktiv balanskostnad med och utan korrektion för
fingerat prognosfel och prediktion för SE4 för två och tre klas-
ser



Kapitel 4

Diskussion

EU:s energi- och klimatmål för 2020 innefattar bland annat att minska

andelen växthusgaser och öka andelen energi från förnyelsebara käl-

lor med 20% från år 1990 [14]. Förnyelsebara källor är mer volatila än

många andra källor till energi vilket ger ett mer obalanserat system.

Att kunna förutse obalansen kan vara till nytta för många, inte minst

för att minska kostnaderna men också för att samhället går mot ett

mer miljömedvetet förhållningssätt där till exempel viss fabriksverk-

samhet skulle kunna vara styrd efter reglermarknaden [16].

I denna rapport har ett försök gjorts för att förutse obalansen i

stamnätet. Resultaten varierar och här nedan följer en diskussion kring

hur de kan tolkas.

4.1 Metodval

Det finns en problematik kring metodvalet och därmed genomföran-

det av projektet.

Antagandet om multivariat normalfördelning hos variablerna vi-

sade sig inte vara korrekt. Mahalanobisdistansen utgör det euklidiska

38
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avståndet mellan två punkter i en flerdimensionell rymd[17]. Kvadra-

ten av densamme utgör sista termen i Ekvation (2.6). Det inses att

punkter som ligger nära väntevärdet av datan alltså maximerar kos-

nadsfunktionen. Så långt inga problem men, Mahalanobisdistansen

bygger på multivariat normalfördelning som datamängden bevisligen

inte tillhör vilket medför att modellen har svårt att prediktera högrisk-

klasserna.

Under förstadiet då metodvalet genomfördes fanns några alter-

nativ. Regressionsanalys var ett av dem som föll bort då det insågs

att det var i det närmaste omöjligt att prediktera tilläggspriset som en

kontinuerlig variabel. Felet blev väldigt stort och väldigt många data-

punkter predikterades tillhöra ett betydligt högre tilläggspris än vad

verkligheten överensstämmer.

Bland klustringsmetoderna styrdes snabbt tanken in på en klas-

sificeringsmetod där användaren själv får bestämma klasserna. Förfat-

taren var sedan innan bekant med diskriminantanalys och därför blev

det det slutgiltiga valet. Med tanke på den svårarbetade datamängden

finns kanske heller ingen helt gynnsam metod för detta projekt.

4.1.1 Variabelvalet

Valet av variabler var främst styrt av vad uppdragsgivaren hade att

tillhandahålla i sin databas. Variablerna valdes med eftertanke om vad

som rimligen kan påverka systemobalansen. De mer volatila kraftver-

ken påverkar givetvis systemobalansen eftersom de inte kan ge en

konstant energiutvinning. Sådana kraftkällor baserade på vind och

solsken gjorde variabelvalen om temperatur och vindhastighet med

dess derivator självklara.

Större delen av Sverige är vaken på dagen och sover på natten,

ute på sommaren och inne på vintern etcetera. Därför blev valet att

försöka skildra dygnsrytm och årstider också en självklarhet.
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Spotpriset bestäms som sagt av det krysspris som bildas efter att

alla som säljer och köper el lagt sina bud på spotmarknaden. Därför

bedömdes spotpriset ha stor inverkan på vad man kan tro om syste-

mobalansen. I någon mening indikerar spotpriset förhållandet mellan

förväntad elproduktion och konsumtion vilket är väldigt centralt i mo-

dellen som presenterats i denna rapport.

För att fånga en enskild aktörs relation till marknaden togs även

lastskillnaden med i modellen, som redan motiverats i kapitel 2.3.2.

Det finns många fler variabler som hade varit intressanta att ha

med i modellen och som hade kunnat gjort den bättre så som elpro-

ducenters egen prognos över kommande tillverkning, historik över

systemfel så som strömavbrott och brustna ledningar och hur myc-

ket el som transporterats mellan elområdena bara för att nämna några

exempel. Gränsen på hur många variabler som kan ingå måste dock

dras någonstans så de 21 variabler som ändå är med i modellen fick

vara nog för detta projekt.

4.2 Analys av resultatet - klassificeringen

Portföljen som lånades till detta projekt tillhandahöll temperatur- och

vinddata samt även prognos- och lastdata. Från början var tanken att

ha med åtminstone informationen om lasten i uträkningarna men det

togs senare bort. Portföljen är relativt liten och innehåller allt som allt

16195 observationer. Så här i efterhand hade dessa observationer kun-

nat utökats avsevärt efter att informationen om lasten inte längre ingick

i projektet eftersom att det var den variabeln som var begränsande.
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4.2.1 Felanalys och dataanpassning

För en maskininlärningsmodell som är överanpassad för datan den

är tränad på gäller att modellen genererar bra resultat på tränings-

datan men märkbart sämre resultat på testdatan. För underanpassad

data gäller att modellen både ger dåliga resultat för träningsdatan och

testdatan [18]. I tabellerna ser resultatet för klass två ändå under om-

ständigheterna bra ut. Felet ligger runt 23-25% för alla sådana klassi-

ficeringar i alla tränings- och testset för både modellen med två och

modellen med tre klasser. Det är i högriskklasserna som det spökar för

båda modellerna. Felet är mycket högt till att börja med redan på trä-

ningsdatan, särskilt för modellen med tre klasser. Tittar man närmare

på resultatet för testdatan stiger felet oftast ännu mer och befinner sig

ofta runt 80%.

Med anledning av resultatet från korsvalideringen kan modeller-

na inte antas vara överanpassade för datan. Felprocenten för modellen

med tre klasser i klass i = 1 och i = 3 förklaras troligtvis med unde-

ranpassad data där viktiga förklaringsvariabler saknas för att kunna

skilja extremvärdena på tilläggspriset åt. Det faktum att det är relativt

få datapunkter totalt i dessa två klasser sett till problemets komplexitet

gör det också svårare för modellen att hitta samband inom respektive

klass. Felet för j = 1 i modellen med två klasser blev mindre jämfört

med motsvarande klass i = 1 och i = 3 för modellen med tre klasser.

Däremot kan felet fortfarande anses högt då det ligger runt 50 %. Den

troliga förklaringen på detta är att klass j = 1 för modellen med två

klasser innehåller alla datapunkter från klass i = 1 och i = 3 för mo-

dellen med tre klasser och fler datapunkter i en klass underlättar för

modellen att hitta samband.
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4.2.2 Den genomsnittliga vinsten

För alla träningsmängder togs det genomsnittliga tilläggspriset per

megawattimme adderat med konstantenK = 4.5 fram som ses i Tabell

3.3 och 3.4. I dessa två tabeller går det att i någon mening utläsa hur

många kronor per megawattimme en elleverantör i snitt skulle tjäna

på att agera på de olika klassificeringarna. Det ska dock kommas ihåg

att det för fallet med tre klasser råder stor osäkerhet kring prediktio-

nerna för klass klass i = 1 och i = 3 samt att det för klass j = 1 kan

innebära både stort positivt och stort negativt tilläggspris varför det är

förknippat med en större risk att justera prognosen i förekommande

fall.

4.3 Analys av resultatet - riktvärdena för pro-

gnosjusteringen

För att försöka skapa en bild av hur stor risk en elleverantör tar i och

med att medvetet ligga fel i sin prognos gjordes de upprepade skatt-

ningarna på x(3)i och x(2)2 för att få fram medelvärden som riktlinjer för

prognosjusteringen.

Värdena för x(3)i och x(2)2 anges i tabell 3.5 och 3.6 och egentligen

är de mer ett mått på hur säkert det är för en elleverantör att ändra sin

prognos snarare än hur mycket. När skattningarna är precis 0.1 eller -

0.1 eller mycket nära betyder det att alla (eller nästan alla) samplingar

som gjordes tecknar för prognosändring. Värden närmare noll anty-

der att prognosändringen inte är lika självklar. Till exempel ses att vid

predikterad klass i = 3 bör man alltid justera sin prognos. På vintern i

klass i = 1 bör man däremot vara mycket mer försiktig.

För modellen med två klasser där ingen prognosändring görs vid

predikterad klass j = 1 är resultatet inte helt oväntat mer pålitligt.
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4.3.1 Uppskattning av risken

Uppdragsgivaren hade önskemålet att övre och undre gränsen för x(3)i
och x

(2)
j skulle vara 0.1 och -0.1. Givetvis är det så att om man ha-

de flyttat gränsen så hade vinsten kunnat bli betydligt större, men så

även förlusten. För att sätta modellen i ett verklighetsperspektiv krävs

så klart någon form av förnuftig riskhantering så att ett prognosfel

(medvetet eller inte) orsakar så lite reglerkosnader som möjligt.

För att få större inblick i risktagningen som prognosändring inne-

bär ses låddiagrammen i Figur 3.2-3.4 och Figur 3.5-3.7. Figurerna ska

ställas i relation till fallet då prognosfelet är noll. Då hade motsvarande

diagram bara varit ett värde på noll. Nu ses istället var medianvärdet

ligger efter tusen samplade dagar, månader och år med de framtagna

riktvärdena på x(3)i och x(2)j . I samtliga fall ligger medianvärdet under

noll vilket är bra.

I Tabell 3.7 och 3.8 ses ytterligheterna från låddiagrammen. Alltså

de största och minsta noterade värdena. Tabellerna är lite svårtolkade

för de anger förvisso största vinsten och förslusten men är framtag-

na baserat på att att det i varje timme prognostiserades x(3)i · 1MWh

samt x(2)j · 1MWh. Vill man ha en mer realistisk summa ska alltså siff-

rorna i tabellen multipliceras med antalet megawatt som inhandlas en

särskild timme utöver den ursprungliga prognosen. Om den timmen

råkar vara en timme som klassificeringen gått fel samtidigt som regler-

priset är högt förloras alltså enorma summor med pengar.

4.3.2 Säsongsberoendets inverkan

Säongsberoendet verkar ha snudd på ingen inverkan om man kollar

på kostnader över tid samt största förlusten och vinsten. Däremot ska

det beaktas att detta kan bero på att det inte finns tillräckligt många

observationer i dataseten för att det ska ge utslag ordentligt. Studerar
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man Tabell 3.5 och 3.6 över x(3)i och x(2)2 ses nämligen att det helt klart

har en inverkan sett till att till exempel värdet för x(3),vinter1 är myc-

ket lägre än värdet för x(3),sommar1 och även lägre än x
(3)
1 . Det är alltså

säkrare att följa denna prognosjustering under sommarmånaderna än

under vintern.

4.4 Två eller tre klasser?

Då modellen med tre klasser har väldigt höga felprocent för högrisk-

klasserna vilket i praktiken innebär att en felklassificering kan bli ex-

tremt dyr är slutsatsen att modellen med två klasser är den som funge-

rar bäst både mätt i stabilitet och tillförlitlighet. Detta styrks dessutom

av Figur 3.8-3.11 där det för modellen med två klasser ses att kurvorna

är mindre volatila och resulterar på lång sikt i en större vinst.

4.5 Modellens generaliserbarhet

Med följande tankeexperiment att alla elleverantörer på marknaden

använder modellen som beskrivits i denna rapport inses att risken är

överhängande att modellen helt motverkar sitt syfte. Om alla aktrörer

justerar sin prognos åt samma håll vid ett visst förväntat tillstånd på

systemet skulle det istället slå åt andra hållet. Bara i och med detta är

inte modellen tillämpbar i verkligheten, åtminstånde inte i stor skala.

Skulle modellen implementeras i en eller ett fåtal mindre elle-

verantörers ageranden kring prognostisering skulle detta problem in-

te existera. Med modellens svagheter i åtanke återminns det att den

däremot lyckas med att i tre fjärdedelar av fallen hitta lågriskobserva-

tioner varför det kan finnas incitament att faktiskt prova modellen i

verkligheten. Resultatet av uträkningen för balanskostnaden med den

fiktiva portföljen, både med och utan korrigering av prognosen visar
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tydligt att en korrigering av prognosen även med olika storlekar på

lasten i olika timmar och med ett prognosfel större än noll lönar sig,

åtminstone på tillgänglig datamängd för detta projekt.

4.6 Vad som kunde gjorts annorlunda

I detta projekt lades mycket tid på att försöka göra modellen som be-

skrivs i denna rapport så bra som möjligt. För att få en bättre bild över

modellens prestation hade det dock istället varit intressant att skapa

flera andra modeller att jämföra med. Det hade till exempel varit in-

tressant att se hur en modell byggd på support vector machine hade

presterat i jämförelse med denna baserad på diskriminantanalys.

4.7 Vidare arbete

För vidare arbete utifrån resultaten i denna rapport vore det intres-

sant att ta in fler variabler i modellen. Några av dem är redan nämnda

högre upp i diskussionen, andra alternativ hade först och främst varit

att ta med helgdagar i modellen. Ett litet försök till det gjordes tidigt

under projektet och resultatet blev lite märkligt då modellen blev bätt-

re på att klassificera observationer på helger men samtidigt sämre för

vardagar. Det hade kunnat vara nåt att undersöka vidare.

För att bygga vidare på modellen vore ett nästa steg att skapa

en prisbudstege. Alltså även skapa riktlinjer för hur elleverantörer ska

agera under budgivningen på spotmarknaden.

Det vore också intressant att bygga vidare på denna modell och

göra den tillämpbar på andra avtalsformer än bara uppskattat behov

av el till konsumenter.
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Slutsats

För att svara på frågeställningarna i början av denna rapport.

(1) Med den modell som tagits fram i detta arbete är det inte möj-

ligt att identifiera de timmar där reglerkostnaden är stor.

(2) Trots modellens svagheter visar den på att det finns strategier

för hur elleverantörer kan agera baserat på vad man tror om systemets

tillstånd.

I denna rapport har en väldigt stor, komplex och svårfångad verk-

lighet försökts att modelleras. Resultatet av modellen är verkligen va-

rierad. Klassificeringen av vilket tillstånd tilläggspriset förväntas be-

finna sig i gick under förväntan och modellen är på flera sätt svag.

Vidare däremot vad gäller prognosjusteringen och riktlinjer för den-

na verkar resultatet nästan lite för bra. I någon mening finns det an-

ledning att tro att en justering av prognosen uppåt alltid kan vara en

rimlig strategi och då behövs ej klassificeringen. Det ska dock kommas

ihåg att modellen för två klasser är hyfsat bra på att identifiera fram-

förallt lågrisk-klassen men även bättre än slumpen på att hitta hög-

riskobservationer varför det knappast kan anses onödigt att tillämpa

klassificeringen om prognosjusteringen ska provas.
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Figur A.1: Fördelning för tränings- och testdata i SE1.

51



52 BILAGA A.

Tabell A.1: Värden på totala felet och felet inom varje klass för SE1, tre klasser.
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e

e
(3),train
tot 0.2911 0.2882 0.2896 0.2876 0.2905 0.2867 0.2869 0.2839 0.2901 0.2906 0.2885
e
(3),test
tot 0.2892 0.2969 0.2956 0.2890 0.2865 0.2937 0.2934 0.3033 0.2927 0.2788 0.2919
e
(3),train
1 0.6454 0.6343 0.6340 0.6454 0.6431 0.6311 0.6366 0.6207 0.6307 0.6416 0.6363
e
(3),test
1 0.6396 0.6688 0.6695 0.6150 0.6299 0.6552 0.6457 0.6863 0.6894 0.6103 0.6510
e
(3),train
2 0.2456 0.2446 0.2450 0.2443 0.2460 0.2452 0.2445 0.2409 0.2468 0.2490 0.2452
e
(3),test
2 0.2432 0.2466 0.2440 0.2503 0.2433 0.2488 0.2487 0.2573 0.2409 0.2380 0.2461
e
(3),train
3 0.7586 0.6271 0.7143 0.7237 0.6078 0.6842 0.7059 0.6667 0.5745 0.7383 0.6801
e
(3),test
3 0.6923 0.7778 0.6818 0.6250 0.6471 0.8846 0.5385 0.5714 0.7500 0.9310 0.7100

Tabell A.2: Värden på totala felet och felet inom varje klass för SE2, tre klasser.
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e

e
(3),train
tot 0.2970 0.2940 0.2961 0.2934 0.2979 0.2919 0.2946 0.2901 0.2957 0.2967 0.2947
e
(3),test
tot 0.2929 0.3020 0.3060 0.2924 0.2932 0.2988 0.3013 0.3149 0.2954 0.2820 0.2979
e
(3),train
1 0.6540 0.6453 0.6438 0.6548 0.6584 0.6459 0.6497 0.6367 0.6410 0.6529 0.6482
e
(3),test
1 0.6421 0.6635 0.6869 0.6291 0.6393 0.6588 0.6534 0.7090 0.6853 0.6058 0.6573
e
(3),train
2 0.2439 0.2432 0.2430 0.2436 0.2440 0.2427 0.2431 0.2392 0.2456 0.2476 0.2436
e
(3),test
2 0.2400 0.2441 0.2438 0.2472 0.2414 0.2482 0.2449 0.2575 0.2371 0.2365 0.2441
e
(3),train
3 0.7662 0.7381 0.8219 0.8113 0.7619 0.7353 0.7424 0.7917 0.6923 0.7886 0.7650
e
(3),test
3 0.8095 0.8148 0.9259 0.8333 0.9130 0.8182 0.8571 0.7826 0.7619 0.9167 0.8433

Tabell A.3: Värden på totala felet och felet inom varje klass för SE3, tre klasser.
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e

e
(3),train
tot 0.2995 0.2961 0.2976 0.2943 0.3008 0.2947 0.3000 0.2941 0.2973 0.2997 0.2974
e
(3),test
tot 0.2951 0.3048 0.3028 0.2961 0.3016 0.3013 0.3097 0.3146 0.2961 0.2919 0.3014
e
(3),train
1 0.6728 0.6651 0.6496 0.6689 0.6746 0.6611 0.6749 0.6548 0.6537 0.6842 0.6660
e
(3),test
1 0.6771 0.6869 0.7200 0.6472 0.6707 0.6804 0.6959 0.7245 0.6919 0.6537 0.6848
e
(3),train
2 0.2464 0.2455 0.2453 0.2454 0.2465 0.2455 0.2451 0.2409 0.2494 0.2495 0.2460
e
(3),test
2 0.2442 0.2466 0.2439 0.2516 0.2436 0.2508 0.2460 0.2590 0.2366 0.2424 0.2465
e
(3),train
3 0.7903 0.7700 0.7932 0.7568 0.7752 0.7586 0.7974 0.7973 0.6880 0.7730 0.7700
e
(3),test
3 0.7339 0.8286 0.7258 0.7500 0.8487 0.7889 0.8369 0.7647 0.8191 0.8036 0.7900

Tabell A.4: Värden på totala felet och felet inom varje klass för SE4, tre klasser.
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e

e
(3),train
tot 0.3195 0.3177 0.3122 0.3200 0.3241 0.3209 0.3180 0.3275 0.3172 0.3202 0.3197
e
(3),test
tot 0.3230 0.3337 0.3129 0.3218 0.3117 0.3159 0.3016 0.3124 0.3211 0.3127 0.3167
e
(3),train
1 0.6589 0.6611 0.6535 0.6662 0.6661 0.6656 0.6526 0.6672 0.6608 0.6664 0.6618
e
(3),test
1 0.6862 0.6934 0.6316 0.6720 0.6782 0.6482 0.6508 0.6659 0.6645 0.6522 0.6643
e
(3),train
2 0.2552 0.2528 0.2549 0.2551 0.2577 0.2549 0.2602 0.2572 0.2551 0.2580 0.2561
e
(3),test
2 0.2553 0.2615 0.2590 0.2556 0.2459 0.2550 0.2439 0.2423 0.2569 0.2514 0.2527
e
(3),train
3 0.7695 0.7757 0.7549 0.7621 0.7887 0.7748 0.7582 0.7905 0.7618 0.7742 0.7710
e
(3),test
3 0.7964 0.8216 0.7273 0.8038 0.7697 0.7669 0.7071 0.7819 0.7730 0.8061 0.7754
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Tabell A.5: Värden på totala felet och felet inom varje klass för alla tränings-
och testset i SE1, två klasser.

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e

e
(2),train
tot 0.2785 0.2779 0.2749 0.2730 0.2804 0.2756 0.2786 0.2817 0.2760 0.2779 0.2774
e
(2),test
tot 0.2677 0.2717 0.2776 0.2833 0.2759 0.2769 0.2667 0.2645 0.2838 0.2697 0.2738
e
(2),train
1 0.5179 0.5351 0.5116 0.5130 0.5286 0.5150 0.5233 0.5389 0.5218 0.5246 0.5230
e
(2),test
1 0.5241 0.4787 0.5383 0.5340 0.5413 0.5308 0.5061 0.4837 0.5404 0.5044 0.5182
e
(2),train
2 0.2481 0.2448 0.2445 0.2440 0.2463 0.2443 0.2485 0.2475 0.2434 0.2473 0.2459
e
(2),test
2 0.2369 0.2460 0.2455 0.2503 0.2378 0.2434 0.2397 0.2365 0.2460 0.2403 0.2422

Tabell A.6: Värden på totala felet och felet inom varje klass för alla tränings-
och testset i SE2, två klasser.

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e

e
(2),train
tot 0.2811 0.2803 0.2787 0.2753 0.2826 0.2793 0.2808 0.2842 0.2803 0.2804 0.2803
e
(2),test
tot 0.2707 0.2764 0.2830 0.2865 0.2786 0.2793 0.2717 0.2685 0.2853 0.2744 0.2774
e
(2),train
1 0.5256 0.5425 0.5249 0.5220 0.5353 0.5281 0.5286 0.5451 0.5451 0.5329 0.5321
e
(2),test
1 0.5356 0.4980 0.5569 0.5419 0.5464 0.5364 0.5301 0.4990 0.5440 0.5213 0.5310
e
(2),train
2 0.2465 0.2432 0.2433 0.2423 0.2446 0.2434 0.2459 0.2453 0.2427 0.2456 0.2443
e
(2),test
2 0.2341 0.2446 0.2444 0.2494 0.2366 0.2402 0.2394 0.2358 0.2430 0.2383 0.2406

Tabell A.7: Värden på totala felet och felet inom varje klass för alla tränings-
och testset i SE3, två klasser.

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e

e
(2),train
tot 0.2766 0.2772 0.2781 0.2787 0.2756 0.2783 0.2766 0.2767 0.2752 0.2760 0.2769
e
(2),test
tot 0.2759 0.2769 0.2680 0.2677 0.2811 0.2699 0.2741 0.2774 0.2796 0.2776 0.2748
e
(2),train
1 0.5113 0.5169 0.5144 0.5068 0.5126 0.5201 0.5101 0.5150 0.4961 0.5100 0.5113
e
(2),test
1 0.5074 0.5020 0.4836 0.5111 0.5131 0.4766 0.5044 0.5021 0.5512 0.5102 0.5062
e
(2),train
2 0.2466 0.2456 0.2484 0.2471 0.2440 0.2470 0.2465 0.2440 0.2464 0.2455 0.2461
e
(2),test
2 0.2452 0.2447 0.2426 0.2338 0.2515 0.2442 0.2451 0.2470 0.2448 0.2456 0.2444

Tabell A.8: Värden på totala felet och felet inom varje klass för alla tränings-
och testset i SE4, två klasser.

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e

e
(2),train
tot 0.2900 0.2891 0.2874 0.2853 0.2925 0.2883 0.2913 0.2937 0.2905 0.2901 0.2898
e
(2),test
tot 0.2843 0.2862 0.2939 0.2961 0.2848 0.2885 0.2774 0.2761 0.2904 0.2833 0.2861
e
(2),train
1 0.4864 0.5069 0.4897 0.4877 0.5027 0.4875 0.4945 0.5134 0.5074 0.4974 0.4974
e
(2),test
1 0.5245 0.4613 0.5191 0.5106 0.5045 0.5165 0.4855 5 0.4537 0.4898 0.4866 0.4952
e
(2),train
2 0.2599 0.2578 0.2576 0.2550 0.2596 0.2582 0.2618 0.2602 0.2572 0.2594 0.2587
e
(2),test
2 0.2496 0.2584 0.2586 0.2645 0.2494 0.2529 0.2492 0.2488 0.2567 0.2532 0.2541



54 BILAGA A.

Figur A.2: Fördelning för tränings- och testdata i SE1.

Figur A.3: Fördelning för tränings- och testdata i SE2.
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Figur A.4: Fördelning för tränings- och testdata i SE2.

Figur A.5: Fördelning för tränings- och testdata i SE3.
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Figur A.6: Fördelning för tränings- och testdata i SE3.

Figur A.7: Fördelning för tränings- och testdata i SE4.
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Figur A.8: Fördelning för tränings- och testdata i SE4.

Figur A.9: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE1 för 7 slumpade dagar för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(3)
i .
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Figur A.10: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE2 för 7 slumpade dagar för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(3)
i .

Figur A.11: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE3 för 7 slumpade dagar för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(3)
i .
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Figur A.12: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE4 för 7 slumpade dagar för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(3)
i .

Figur A.13: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE1 för 12 slumpade månader för både standard-
värden och säsongsberoende värden på x

(3)
i .
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Figur A.14: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE2 för 12 slumpade månader för både standard-
värden och säsongsberoende värden på x

(3)
i .

Figur A.15: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE3 för 12 slumpade månader för både standard-
värden och säsongsberoende värden på x

(3)
i .
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Figur A.16: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE4 för 12 slumpade månader för både standard-
värden och säsongsberoende värden på x

(3)
i .

Figur A.17: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE1 för 5 slumpade år för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(3)
i .
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Figur A.18: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE2 för 5 slumpade år för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(3)
i .

Figur A.19: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE3 för 5 slumpade år för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(3)
i .



BILAGA A. 63

Figur A.20: För modellen med tre klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE4 för 5 slumpade år för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(3)
i .

Figur A.21: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE1 för 7 slumpade dagar för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.



64 BILAGA A.

Figur A.22: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE2 för 7 slumpade dagar för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.

Figur A.23: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE3 för 7 slumpade dagar för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.
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Figur A.24: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE4 för 7 slumpade dagar för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.

Figur A.25: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE1 för 12 slumpade månader för både standard-
värden och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.
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Figur A.26: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE2 för 12 slumpade månader för både standard-
värden och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.

Figur A.27: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE3 för 12 slumpade månader för både standard-
värden och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.
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Figur A.28: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE4 för 12 slumpade månader för både standard-
värden och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.

Figur A.29: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE1 för 5 slumpade år för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.
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Figur A.30: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE2 för 5 slumpade år för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.

Figur A.31: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE3 för 5 slumpade år för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.
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Figur A.32: För modellen med två klasser 8 exempel på balans-
kostnaden i SE4 för 5 slumpade år för både standardvärden
och säsongsberoende värden på x

(2)
j med x

(2)
1 = 0.
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