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Abstract—Battery storage may be a key factor towards a CO2

free power system. However, a condition for this solution to be
feasible is that it is still economically sustainable for the power
plant owners. The aim of this project is to examine how battery
storage affects a power system consisting of hydropower and
windpower, and to draw conclusions about if battery storage
is to recommend the power system. Furthermore, a suitable
amount of installed battery capacity is to be found. The method
includes designing a fictive model of a power system and solving
an optimization problem. The fictive power system model is
based on existing hydropower plants in Luleälven in northern
Sweden supplemented by windpower and batteries. It is modeled
as a deterministic linear optimization problem (LP) and solved
with the programming tool GAMS (General Algebraic Modelling
System). To examine the effects of energy storage in the power
system, four case studies are made with different amounts of
battery capacity installed in the system. Because the optimization
problems are all solveable and generate a profit, battery storage
can be recommended to the fictive power system. Installing
battery capacity increases the variations in the hydropower pro-
duction, escalating with higher amounts of batteries. A moderate
amount of batteries is found to be the most suitable amount with
respect to profit and hydropower planning.

Sammanfattning—Batterilagring kan bli en viktig pusselbit för
ett koldioxidfritt elsystem, men för att detta ska vara möjligt
måste det fortfarande vara ekonomiskt hållbart för kraftverksä-
garna. Målet med projektet är att undersöka hur batterilagring
påverkar ett elsystem med vattenkraft och vindkraft och dra
slutsatser om huruvida batterilagring är att rekommendera
systemet. Vidare bestäms en lämplig mängd installerade bat-
terier i systemet. Metoden i arbetet inkluderar att designa ett
fiktivt elsystem och att lösa ett optimeringsproblem. Det fiktiva
elsystemet är baserat på existerande vattenkraftverk i Luleälven
kompletterade med vindkraft och batterier. Systemet modelleras
som ett deterministiskt linjärt optimeringsproblem (LP) och är
löst i GAMS (General Algebraic Modelling System). För att
undersöka batterilagringens effekt på elsystemet körs fyra fall-
studier med olika mängd installerad lagringskapacitet. Eftersom
optimeringsproblemen alla går att lösa och genererar en vinst kan
batterilagring rekommenderas det fiktiva elsystemet. Installering
av batterilagring ökar variationerna i vattenkraftsdriften, vilken
eskalerar med ökad andel batterier. En medelhög andel batterier
anses vara den lämpligaste andelen med hänsyn till både vinst
och driftsplanering

Index Terms—Hydropower, windpower, battery, short-term
planning, optimization

I. BETECKNINGAR
Index Definition

a Batterilager
e Konsumtionsställe
i Kraftverk
j Segment för produktions-

ekvivalent

Index Definition

n Vattenmagasin
t Timme
v Vindkraftspark

A. Parametrar
Symbol Enhet Definition

Mn,0 TE Initialt innehåll i magasin
n vid planeringsperiodens
start, timme 0

M̂n m3 Maxvolym i magasin n
Q̂i TE Maximal tappning vid kraft-

verk i
µi,j MWh/TE Marginell produktionsekvi-

valent segment j och vatten-
kraftverk i

λt kr/MWh Pris på såld el under timme
t

λf kr/MWh Framtida pris på såld el
Ĥi MWh/h Maximal effekt av vatten-

kraftverk i
Ln TE Lokal tillrinning till maga-

sin n
B̂a MWh Maximal lagringskapacitet

för batteri a
Ba,0 MWh Initialt innehåll i batteri

a vid planeringsperiodens
start

Wv,t MWh/h Producerad effekt av vind-
kraftspark v vid timme t

Ke,t MWh/h Konsumtion per konsum-
tionsställe e och timme t

Πn - Nedströms liggange vatten-
kraftverk utifrån magasin n

ηupp,a - Verkningsgrad vid uppladd-
ning av batteri a

ηur,a - Verkningsgrad vid urladd-
ning av batteri a

i(n) - Kraftverket direkt
nedströms från magasin n

B. Variabler
Symbol Enhet Definition

Mn,t TE Magasininnehåll i magasin
n slutet av timme t
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Symbol Enhet Definition

Qi,j,t TE Tappning vid kraftverk i,
segment j, timme t

Si,t TE Spillvatten vid kraftverk i
under timme t

Ba,t MWh Energi lagrad i batteri a un-
der timme t

z Kr Målfunktion, erhållen vinst
vid planeringsperiodens slut

Uppa,t MWh/h Laddning av batteri a under
timme t

Ura,t MWh/h Urladdning av batteri a un-
der timme t

Hi,t MWh/h Producerad effekt vid vat-
tenkraftverk i under timme
t

Ptot,t MWh/h Total producerad effekt i sy-
stemet under timme t

Ktot,t MWh/h Total konsumerad effekt i
systemet under timme t

ξ MWh Förändring av uttagbar ener-
gi vid planeringsperiodens
slut

II. INTRODUKTION

En framtida elproduktion baserad på sol-, vind- och vat-
tenkraft utgör viktiga pusselbitar för att nå de globala målen
FN antog 2015. Mål 7 av de 17 globala målen definieras som
Hållbar energi för alla - säkerställa tillgången till ekonomiskt
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla
[1]. Målet syftar till att uppnå en hållbar energiförsörjning
för alla människor i världen. Det ställer även nya krav och
utmaningar på att den befintliga vattenkraften ska kunna
bedrivas i kombination med både vind- och solkraft vilka är
variabla kraftslag.

Vattenkraften är en viktig pusselbit för en framtida hållbar
elförsörjning. För att även framöver säkra att produktion precis
möter konsumtion i elnätet kan den befintliga vattenkraften,
kompletterad med nya energikällor, även behöva kompletteras
av energilagring för att hantera perioder av över- och under-
produktion. Med vind- och solenergins nyckfullhet måste även
hänsyn tas till elnäten.

Tidigare studier visar att en stor del av elsystemens kapacitet
inte utnyttjas, särskilt då effektbehovet inte är som högst.
Genom att införa energilagring kan energi lagras vid tillfällen
när elproduktionen överskrider behovet [2].

För att uppnå ett balanserat elsystem är driftsplanering av
vattenkraften en central fråga där den ekonomiska aspekten av
hållbarhet är framträdande. Vattenkraftens drift måste planeras
efter sol- och vindkraftens varierande leveransförmåga. Det är
därmed av vikt att studera hur korttidsplaneringen av vatten-
kraften påverkas då energilagring introduceras i systemet. En
väl utformad modell av detta scenario kan sedan anpassas efter
varierande förutsättningar för att användas som underlag tillika
studieobjekt vid betänkanden kring framtida kraftsystemss
utformning och funktion.

A. Syfte

Syftet är att planera och schemalägga vattenkraftproduk-
tionen av ett fiktivt elkraftsystem där det finns fyra vatten-
kraftverk, som efterliknar fyra kraftverk i Luleälven. I det
fiktiva elkraftsystemet finns förutom vattenkraftverken även
vindkraftverk och batterier. Studien syftar till att dra slutsatser
om hur batterierna påverkar planeringen av elproduktionen.

1) Frågeställning: Hur påverkar batterier planeringen av
vattenkraften i det fiktiva systemet som studeras och vilka slut-
satser kan dras om huruvida batterilagring kan rekommenderas
till det studerade systemet?

2) Mål:
• Fastställa hur mycket batterikapacitet som är lämpligt

att installera i modellen med hänsyn till den existerande
vatten- och vindkraften. För att den installerade kapa-
citeten ska kunna anses lämplig måste en fungerande
samverkan i systemet uppnås, samt att vattenkraften ska
kunna drivas med vinst.

• Bygga upp en modell och simulera fyra olika fallstudier
där elsystemet består av "ingen andel batterier", liten
andel batterier", medelhög andel batteriersamt "hög andel
batteriermed konstant andel vindkraft. Därefter dras en
slutsats om vilken andel som är mest lämplig. I simu-
leringen hanteras andelen installerade batterier som ett
bivillkor i ett optimeringsproblem.

III. BAKGRUND

Nedan presenteras en bakgrund till modellering och drifts-
planering av vattenkraft jämte en bakgrund till vindkraft och
batterilösningar i elsystem.

A. Vattenkraft och driftsplanering

Grundprincipen i driftsplanering av vattenkraft är att maga-
sinen innehåller en begränsad mängd energi att ta till vara på
bästa möjliga sätt. Därför är det centralt att producera el till
högsta möjliga verkningsgrad, samt att vikta produktionen mot
perioder då elpriserna är höga i möjligaste mån. Driftsplane-
ring kan delas upp i kort-, medel- och långtidsplanering. Syftet
med korttidsplaneringen är att ta fram detaljerade planer för
hur driften ska se ut den närmaste tiden. Korttidsplanering in-
nefattar normalt en tidshorisont mellan ett dygn och en vecka,
vilken sedan delas upp i ett antal tidssteg, ofta motsvarande
en handelsperiod på elmarknaden. Driftsplaneringen begränsas
dock av både fysiska och juridiska aspekter, vidare förklarade
nedan. Vid driftsplanering av vattenkraft används ofta enheten
timekvivalent (TE) vilken kan beskrivas både som ett flöde
i kubikmeter per sekund samt som en volym kubikmeter.
Enheten används även i denna modell [3].

B. Programmeringsmodeller

Vid modellering av driftplanering finns ett antal olika me-
toder för att formulera modellen. Den enklaste metoden, samt
en vanligt använd metod, är linjärprogrammering (LP) vilken
syftar till att minimera eller maximera en målfunktion under
givna villkor. I LP är både målfunktion och bivillkor linjära,
vilket får till följd att metoden effektivt kan lösa storskaliga
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problem och kommer konvergera mot globala optima. Mål-
funktionen är den matematiska funktion som ska optimeras,
aningen maximeras eller minimeras, och ämnar ofta maximera
vinsten eller hitta önskad balans mellan risk och förväntad av-
kastning vid investeringar. Vid optimering av driftsplaneringen
av vattenkraft kan målfunktionen beskrivas som att maximera
vinsten av kraftverket under planeringsperioden [3] [4]. Även
icke-linjära problem kan lösas med LP genom att beskriva
dem i styckvis linjära termer. Metodens effektivitet sker dock
på bekostnad av att förlora efterliknelsen av verkligheten. Icke-
linjär programmering är bättre lämpad att beskriva icke-linjära
system, som exempelvis effektivitetskurvor vid vattenkraftverk
[5].

Programmeringsmetoderna kan även klassas som determi-
nistiska respektive stokastiska. Deterministiska modeller in-
nehåller inga slumpelement, istället utgår de ifrån att al-
la parametrar, såsom tillrinning och elpriser, är på förhand
kända. Modellens beteende är därmed beroende på dess an-
givna startvärden. Stokastiska programmering antar däremot
att parametrar kan anta slumpmässiga värden, exempelvis då
tillrinning i ett vattenmagasin inte på förhand kan vara känd.
Metoden tillåter att hänsyn tas till osäkerheter i indata och kan
fortfarande rekommendera optimal drift. Då sannolikheten kan
uppskattas att parametrar antar ett givet värde är känd, kan en
deterministisk ekvivalent formuleras för varje given sekvens
av värden. Detta medför dock ett extremt stort antal möjliga
scenarion och därmed ett enormt LP-problem. Modeller kan
även vara delvis stokastiska, där vissa värden på förhand är
kända, exempelvis elpriser, samtidigt som andra värden, såsom
tillrinning, är okända [5].

C. Sparat vatten

Priset på el på elmarknaden varierar över tid i takt med att
utbud och efterfrågan förändras. Vid driftsplanering av vatten-
kraftverk måste därför hänsyn tas till dessa variationer. Det kan
mycket väl finns perioder där elpriset är så lågt att det är mer
lönsamt att inte producera någon el alls för att istället spara
vattnet tills dess att priset åter stiger. Vid driftsplaneringen
innebär detta att det inte räcker att maximera intäkterna under
driftsperioden, utan även det prognostiserade framtida elpriset
måste inkluderas i beräkningarna. Vid korttidsplanering kan
detta göras genom att bestämma en värdefunktion för det
sparade vattnet där värdet beror på hur mycket el vattnet
beräknas kunna producera samt till vilket pris. Det sparade
vattnet i ett uppströms magasin kan efter tappning genom
kraftverket åter komma till godo i kraftverk nedströms [3].

D. Gångtid

Då vatten tappas genom ett uppströms liggande kraftverk
når det efter en tid nedströms liggande magasin. Tiden det
tar för vattnet att nå magasinet efter tappning kallas gångtid.
Gångtiden beror på ett antal faktorer, bland annat mängden
genomsläppt vatten, vilket innebär att dess funktion blir icke-
linjär. Då en linjär modell ofta önskas kan gångtiden approxi-
meras med ett konstant medelvärde, eftersom den kan antas ha
en relativt liten effekt på resultaten av modellen. Ytterligare
en vanlig förenkling är att approximera gångtiden med ett helt

antal tidssteg, det vill säga antal hela timmar om modellens
tidsupplösning är timvis [4].

E. Reglering av vattendrag

Utbyggnad av vattenkraftverk innebär stora ingrepp i
närmiljön kring vattendraget. Då vattendrag dämms upp bloc-
keras framfarten för vandrande fisk såsom lax. Dessutom
läggs betydande arealer under vatten i dammens magasin.
För att minimera skada på natur och närmiljö regleras många
vattenkraftverk i termer av minsta tillåtna tappning alternativt
minsta tillåtna flöde i flodfåran. Därtill kan krav sättas på
konstruktion av fisktrappor för att erbjuda vandringsvägar
för vandrande fisk. I Luleälven existerar idag inga sådana
fisktrappor. Redan vid Bodens kraftstation strax innan älvens
utlopp råder vandringsstopp [6]. Vattendrag i Sverige regleras
av vattendomar. De gällande vattendomarna i Luleälven kräver
en minsta tillåten tappning i Vittjärvs kraftstation beroende
på årstid, samtliga övriga kraftverk tillåts nolltappning samt
korttidsreglering [7].

F. Verkningsgrader vid vattenkraftverk

Vattenkraftverk kan sägas ha en dynamisk verkningsgrad,
det vill säga att den inte är konstant. Verkningsgraden är en
icke-linjär funktion av bland annat fallhöjden och tappningen
vid verket, vilket medför att även elproduktionen blir en icke-
linjär funktion. I enklare modeller antas fallhöjden dock ha
en relativt liten inverkan på produktionen och försummas
därmed. En linjär optimeringsmodell kräver att verknings-
graden beskrivs som en linjär funktion. Därför approximeras
funktionen till en styckvis linjär funktion. Då elproduktionen
ska maximeras bör om möjligt kraftverket köras på högsta
verkningsgrad [3].

En styckvis linjär approximation av produktionen innebär
att produktionen som funktion av tappningen delas upp i ett
antal segment, där brytpunkten mellan segmenten vanligen
läggs på punkter med lokalt bäst verkningsgrad. Varje segment
tilldelas sedan en konstant marginell produktionsekvivalent.
En produktionsekvivalent är kvoten mellan elproduktionen
och tappningen. För att beräkna produktionsekvivalenten krävs
information om både tappning och elproduktion. Den mar-
ginella produktionsekvivalenten beskriver hur mycket elpro-
duktionen ökar vid en liten ökning av tappningen [3]. För
att ett segment ska användas fullt ut innan nästa segment tas
i bruk måste produktionsekvivalenterna vara avtagande med
stigande segment. På detta sätt tappas alltid vatten med högsta
tillgängliga verkningsgrad, undantag görs då krav på tappning
eller elproduktionen såsom mot en given last föreligger [3]
[4].

G. Vindkraft

I Europa är vindkraft en växande energikälla som idag
täcker 14% av energibehovet, där Danmark har kommit längst
med 41% följt av Irland på 28%, Portugal 24%, Tyskland 21%
och Spanien 19% [8]. Sverige ligger en bit efter på sjunde plats
med 12% [9]. År 2027 förväntas vindkraft vara den största
energikällan i Europa och EU-kommissionen räknar med att
den kan täcka hälften av energibehovet år 2050 [8].
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Utmaningen med vindkraft är att kraftproduktionen varierar
mycket på grund av vädret. När det blåser mycket är produk-
tionen stor medan det vid vindstilla tillfällen inte sker någon
produktion alls. Detta skapar problem i elsystemen anpassade
efter en reglerbar energitillförsel. Precis som många andra nya
energikällor är vindkraften också under utveckling. Smarta
elsystem och Machine Learning förväntas kunna lösa några
av problemen inom den närmaste framtiden. Bland annat har
Google och brittiska Deepmind kunnat förutse produktionen
hos deras vindkraftverkspark. Med hjälp av algoritmer från
machine learning kan de ta fram prognoser på energiproduk-
tionen upp till 36 timmar framåt. Tack vare dessa prognoser
har vindteknikerna kunnat göra timvisa anslutningar till elnätet
en hel dag i förväg [10].

H. Batterier

Problemet med den varierande vindkraftproduktionen kan
kompenseras med att installera energilagring intill vindkraft-
verken. Målet är att den överskottseffekt från vindkraften som
inte kan tillgodogöras vid en viss tidpunkt ska kunna lagras.
När det vid en annan tidpunkt är vindstilla ska den lagrade
energin kunna utvinnas.

Det finns flera olika metoder att lagra energi, däribland me-
kaniskt, elektrokemiskt, elektromagnetiskt och termiskt. Det
kan vidare delas in i storskalig och småskalig samt kortsiktig
och långsiktig energilagring. Batterier tillämpas i mindre skala
av energilagring och är av typen elektrokemisk och är den
vanligaste lagringsenheten i distribuerade system [11]. Batteri-
lagring i energisystem används redan idag. År 2017 hade Tesla
den största installerade batterilagringen med totaleffekten 100
MW, bestående av 640 litium-jonbatterier på 200 kWh vardera.
Batterilagringen är placerad intill vindkraftparken Neoen’s
Hornsdale, nära Jamestown i Australien. Vindkraftparken var
då under utbyggnad och planerades ha en effekt på 300 MW
[12]. Litiumjonbatterier är de mest förekommande batterierna
i energisystem och har totala förluster på 2-15 procent efter
urladdning och uppladdning [13].

Utmaningen med batterier är den höga kostnaden samt
dess beståndsdelar. Batterier innehåller olika sorters kemikalier
såsom olika syror, bly, nickel, litium, kadmium, kvicksilver
och nickelmetallhydrid, vilka är giftiga och kan skada miljön.
Mycket forskning har gjorts på batterier och idag är många
typer av batterier under utveckling. På senare tid har ma-
terialen som används i batterier förbättrats vilket har utökat
deras användningsområden. Inom användningsområdena har
batteriets urladdningshastighet, urladdningsdjup och antalet
urladdningscykler under en livstid varit viktiga parametrar.
Den pågående utvecklingen av batterierna förväntas också
kunna minska kostnaderna inom tio år [14].

IV. MODELL

Nedan redovisas hur modellen av systemet tagits fram.
Metoder för att ta fram relevanta parametrar och variabler
redogörs för, jämte en formulering av det optimeringsproblem
som löses.

A. Modellering av systemet

1) Översikt: Systemet modelleras som ett linjärt optime-
ringsproblem (LP) och löses med hjälp av programmet GAMS
(General Algebraic Modelling System).

2) Deterministisk: I fallstudien används en deterministisk
modell där elpriser, tillrinning, vindkraftsproduktion och el-
konsumtion antas vara på förhand kända. Ingen hänsyn tas till
osäkerheter i nämnda parametrar.

3) Hydrologisk koppling: Då vattenkraftsverken alla ligger
i samma älv måste driften av varje kraftverk samordnas om
det tillgängliga vattnet ska utnyttjas så effektivt som möjligt.
Dels handlar samordningen om att uppnå bästa verkningsgrad
i samtliga kraftverk, men även att minimera behovet av att
spilla vatten. Då ett uppströms liggande vattenkraftverk tappar
eller spiller vatten når det vattnet efter en tids fördröjning det
nedströms liggande magasinet, vilket riskerar att överfyllas,
och orsaka spill, vid stora flöden genom kraftverk uppströms.
Alla magasin i samma älv är därmed hydrologiskt kopplade,
sambandet kan enligt [3] beskrivas som:

nuvarande magasininnehåll = tidigare magasininnehåll +
tillrunnet vatten - utsläppt vatten

Detta samband gäller varje magasin varje timme under plane-
ringsperioden.

4) Verkningsgrader: Då det i denna rapport modelleras ett
fiktivt system baserat på verkliga kraftverk i Luleälven och
verkliga verkningsgrader för dessa kraftverk inte varit tillgäng-
liga har verkningsgraderna approximerats baserat på verkliga
men anonymiserade kraftverk. Verkningsgradskurvorna nedan
beskriver den relativa verkningsgraden mot respektive max-
imala som funktion av tappningen. Kurvorna representerar
anonyma vattenkraftverk [15].

För att med hjälp av dessa kurvor skapa verkningsgradskur-
vor för de modellerade vattenkraftverken tilldelades de varsin
kurva. Därefter mättes ett antal punkter ut ur varje tilldelad
kurva, varefter punkternas y-axelvärde multiplicerades med
dess x-axelvärde för att bestämma effektproduktionen i varje
punkt, enligt [3]:

H(Q) = γ(Q)Q (1)

I nästa steg skalades x- och y-axeln om efter de maxima-
la värden på tappning respektive produktion för respektive
vattenkraftverk. Exempel på uträknad verkningsgradskurva för
Ligga visas i figur 1.

Slutligen gjordes en styckvis linjär approximation av kur-
vorna i två segment där brytpunkten lades i punkten för
maximal relativ verkningsgrad. Ur det linjära segment kunde
de marginella produktionsekvivalenterna µi,j beräknas enligt:

µi,j =
∆Hi,j

∆Qi,j
(2)

5) Vindkraft: Vindkraftsproduktionen i systemet baseras på
data för produktion av vindkraft i elområde SE1 i Sverige. Den
timvis upplösta produktionen har dividerats med den totala
installerade effekten vindkraft i SE1 för att beräkna produktion
per installerad effekt.

Wv,t = inst. effekt modell × producerad effekt SE1
installerad effekt SE1

(3)
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Figur 1. Beräknad verkningsgradskurva för Ligga.

Produktionen skalas sedan upp med andel installerad vindkraft
i den aktuella modellen.

6) Begränsningar: Gångtiderna mellan de olika magasinen
i detta arbete utelämnas för att skapa en enklare modell.
Att systemets gångtider försummas innebär att vattenflödet
ur ett uppströms liggande vattenkraftverk omedelbart når det
nedströms liggande magasinet. Ytterligare en begränsningar
är att systemet modellerats som en nod istället för ett elnät,
det vill säga att överföringsförluster och begränsningar inte
beaktats.

B. Energilagring i batterier

När den totala producerade effekten överstiger effektbehovet
finns möjlighet att lagra överskottsenergin i batterier. När
vindkraften inte producerar tillräcklig effekt för att täcka
effektbehovet ska i första hand energin lagrad i batterierna
användas för att täcka underskottet. Lagring och leverens ur
batterierna begränsas av batteriernas lagringskapacitet enligt:

Uppa,t ≤ B̂a (4)

Ura,t ≤ B̂a (5)

där B̂a beskriver lagringskapaciteten. Modellen är förenklad,
där batterierna antas kunna laddas respektive tömmas till maxi-
mal kapacitet under mycket kort tid. Hänsyn har dock tagits till
förluster, såsom värmeförluster, vid både upp- och urladdning
av batterierna. Förlusterna modelleras som verkningsgrader
vid respektive upp- och urladdning. Vid urladdning beräknas
batteriet tömmas med en given effekt, men endast tillgodose
effektbalansen med en andel av den tömda effekt. Likaså
beräknas uppladdning av batteriet belasta effektbalansen, varav
endast en andel lagras i batteriet.

Effekten lagrad i ett batteri vid varje given timme beskrivs
som:

Ba,t = Ba,t−1 + ηa,uppUppa,t − Ura,t (6)

C. Optimeringsproblemet

1) Målfunktion: Målfunktionen definieras i modellen som
att maximera värdet av såld el från vattenkraftverken plus

förändringen av värdet av sparat vatten och energi lagrad i
batterierna.

z =

4∑
i=1

168∑
t=1

Hi,tλt + λf (ξ +

2∑
a=1

ηur,aBa,168) (7)

där λfξ representerar den totala värdeförändringen av sparat
vatten, definierad nedan. Ba,168 representerar mängden energi
lagrad i batteri a vid planeringssperiodens slut. Hi,t represen-
terar effekten producerad vid vattenkraftverk i timme t, enligt:

Hi,t =

2∑
j=1

µi,jQi,j,t (8)

2) Sparat vatten: Förändringen av uttagbar energi under
planeringsperioden beräknas enligt:

ξ =

5∑
n=1

(Mn,168 −Mn,0)
∑
iεΠn

µi,1 (9)

3) Bivillkor: Hydrologiska balanser definieras för varje
magasin enligt:

Mn,t = Mn,t−1 + Ln +

2∑
j=1

(Qi(n)−1,j,t) + Si(n)−1,t

−
2∑
j=1

(Qi(n),j,t) − Si(n),t

(10)

där tillrinningen i ett magasin definieras som den lokala
naturliga tillrinningen Ln plus tappning Qi(n),j,t och spill
Si(n),t från uppströms vattenkrafterk. Då i(n) − 1 = 0 ligger
inga vattenkraftverk uppströms det aktuella magasinet och
respektive term sätts till noll.

För att uppnå effektbalans i systemet definieras bivillkoret:

0 = Ptot,t +

2∑
a=1

(ηa,urUra,t)

−
2∑
a=1

(Uppa,t) −Ktot,t

(11)

där den totala produktionen i systemet, Ptot,t, plus effekten
levererad ur batterier, Ura,t, minus effekten lagrad i batterier,
Uppa,t, vid varje timme är lika stor som systemets konsumtion
Ktot,t. Den totala produktionen i systemet beskrivs enligt:

Ptot,t =

4∑
i=1

Hi,t +

2∑
v=1

Wv,t (12)

Den totala konsumtionen i systemet beskrivs enligt:

Ktot,t =

2∑
e=1

Ke,t (13)

Följande variabelgränser definierades:

0 ≤Mn,t ≤ M̂n (14)

0 ≤ Qi,j,t ≤ Q̂i,j (15)

0 ≤ Si,t (16)

0 ≤ Ba,t ≤ B̂a (17)
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V. FALLSTUDIE

Fallstudien utfördes på en del av Stora Luleälven och
innefattar vattenkraftverken Vietas, Porjus, Harsprånget och
Ligga med tillhörande magasin. Modellen innefattar även
vindkraftsproduktion och energilagring i form av batterier.
Även en last har modellerats för att skapa ett isolerat system.
I figur 2 redovisas en schematisk bild över systemet.

A. Modell

Planeringsperioden valdes till den 14:e april 2016 till och
med 20:e april 2016 vilket motsvarar 168 timmar. Tidsperioden
valdes utefter tillgänglig data på produktion av vatten- och
vindkraft. Tidsupplösningen definierades som timvis. Då de
modellerade vattenkraftverken med tillhörande magasin åter-
finns i elområde SE1 har data från detta område och den valda
tidsperioden legat till grund för indata i modellen.

Då individuella data för Langas och Lulejaure inte åter-
funnits har dessa antagits utgöra endast ett magasin mellan
Vietas och Porjus. Ingen hänsyn har heller tagits till nedströms
liggande magasin eller vattenkraftverk utanför modellen.

Endast vattenföringen vid Vittjärvs kraftstation regleras. Då
detta vattenkraftverk inte ingår i modellen har ingen hänsyn
tagits till regleringar av vattendrag i form av exempelvis minsta
tillåtna flöde i älven eller laxtrappor.

Fyra scenarion har studerats med stigande grad av installe-
rad energilagringskapacitet. För att avgöra batteriers påverkan
på lönsamheten av vattenkraftsdriften har scenario ett model-
lerats utan någon lagringskapacitet, för att utgöra ett nollalter-
nativ att utvärdera övriga scenarion mot. Resterande scenarion
har modellerats med ökande grad av lagringskapacitet klassade
som liten andel, medelhög andel samt hög andel och definieras
i tabell IV. I övrigt används samma data i alla scenarion, det
vill säga konsumtion och producerad vindkraft i systemet är
konstanta.

Figur 2. Schematisk bild av modellen.

B. Indata
Indata för magasinvolym för samtliga magasin, samt in-

stallerad effekt, normalårsproduktion och maximal tappning
för samtliga kraftverk är baserade på verkliga värden [16].
Magasinen Langas och Lulejaure, i serie mellan Vietas och
Porjus, har förenklats till att utgöra endast ett magasin. Indata
för magasinen och kraftverken visas i tabell I och tabell II.

Tabell I
INDATA FÖR MODELLERADE MAGASIN BASERADE PÅ [16].

Magasin M̂n (Mm3) M̂n (TE) Ln (TE) Mn,0 (TE)

Suorva 5900 1 638 889 187 349 083
Satisjaure 1260 350 000 63 74 550
Lulejaure 632 175 556 9 37 393
Harsjön 6.4 1 778 1 379

Liggasjön 5.4 1 500 1 320

Tabell II
INDATA FÖR MODELLERADE VATTENKRAFTVERK [16].

Kraftverk Ĥi(MW) Q̂i(TE) Normalårsproduktion (GWh)

Vietas 325 540 1155
Porjus 440 940 1180

Harsprånget 940 1040 2160
Ligga 340 1040 795

Den lokala naturliga tillrinningen till varje magasin har
beräknats med hjälp av data från SMHIs vattenwebb [17].
Ur vattenwebben har avrinningsområde samt årlig avrinning
hämtats per magasin. Dessa har sedan omvandlats till en till-
rinning i kubikmeter per sekund, det vill säga timekvivalenter.
Tillrinningen har avrundats till närmaste heltal, för att passa
modellen.

Vid planeringsperiodens start har magasinvolymen antagits
vara 21.3% av respektive magasins maximala volym. Värdet
har baserats på ett medelvärde av magasinvolymer för den
1:a april år 2017 till och med 2019 för elområde SE1.
Fylladsgraden av magasinen i SE1 har beräknats med hjälp
av medelvärdet och den maximala magasinskapaciteten, för
att sedan antas som initial fyllnadsgrad i modellen. Data har
hämtats från Nord Pool [18].

De marginella produktionsekvivalenterna beräknades med
metoden i avsnitt IV:A-4 och redovisas i tabell III. Ekviva-
lenterna är baserade på modeller av verkliga anonymiserade
verkningsgradskurvor [15]. Brytpunkten speglar vid vilken
tappningsnivå segment ett övergår i segment två.

Tabell III
MARGINELLA PRODUKTIONSEKVIVALENTER OCH BRYTPUNKTER

BASERAD PÅ [15].

Vattenkraftverk µi,1(MWh/TE) µi,2(MWh/TE) Brytpunkt (m3/s)

Vietas 0.63 0.50 431
Porjus 0.48 0.39 771

Harsprånget 0.96 0.71 923
Ligga 0.35 0.25 800

Den installerade effekten vindkraft i systemet sattes till 200
MW. I SE1 fanns vid 2018 års slut 5315 MW vattenkraft
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och 521 MW vindkraft installerad [19]. Med hjälp av des-
sa data beräknades den installerade vindkraft per installerad
vattenkraft. Samma kvot användes för att dimensionera den
installerade effekten vindkraft i modellen.

Tabell IV
LAGRINGSKAPACITET PER SCENARIO.

Scenario B̂1 (MWh) B̂2 (MWh)

Ingen andel 0 0
Liten andel 30 10

Medelhög andel 75 25
Hög andel 120 40

Normalårsproduktionen för vattenkraftverken omvandlades
till en normaltimmesproduktion. Likaså omvandlades den pro-
ducerade effekten av de installerade vindkraftsverken i syste-
met till en normaltimmesproduktion. Normaltimmeskonsum-
tionen i systemet antogs vara lika stor som normaltimmes-
produktionen. Konsumtionen i systemet är baserad på verklig
data för SE1 och den valda perioden året 2016 [20]. Datan har
skalats om för att möta systemets normaltimmeskonsumtion
med bibehållen variation över planeringsperioden.

Det framtida elpriset uppskattades till 342 SEK/MWh, be-
räknad som ett medelvärde av de timvisa spotpriserna för
år 2016 till och med 2018 inom SE1. Data för spotpriser
hämtades från den nordiska elbörsen Nordpool. Även de
timvisa spotpriserna för el under planeringsperioden hämtades
från Nordpool [21].

Den installerade lagringskapaciteten i modellen valdes till
en viss procent av vindkraftverkens totala kapacitet i fallstudi-
erna. En liten andel batterier ansågs som 20 procent av vind-
kraftverkens kapacitet. Medelhög andel sattes till 50 procent
och en hög andel sattes till 80 procent. Batterilagringen är
uppdelad i två batterier där batteri 1 står för 75 procent av
den totala lagringskapaciteten och batteri 2 för resten. Denna
data är antagen och sammanställd i tabell IV.

Batteri 1 och 2 är litiumjonbatterier och har varsina verk-
ningsgrader för uppladdning och urladdning. Dessa verknings-
grader har bestämts utefter de totala förlusterna mellan 2-15
procent för litiumjonbatterier [13] och redovisas i tabell V.

Tabell V
VERKNINGSGRADER HOS BATTERIER BASERAD PÅ [13].

Batteri ηupp,a ηur,a

1 0.94 0.92
2 0.95 0.96

C. Resultat

Figur 3, 4, 5 och 6 visar vindproduktion, lagrad effekt
i batterier, vattenkraftsproduktion och konsumtion i MWh/h
för samtliga scenarion. Graferna visar att driftsplaneringen
av vattenkraften påverkas i stigande grad med ökande andel
installerad effektlagring. När ingen effektlagring är installerad
uppträder driften av vattenkraften jämn, med variationer enbart

i enlighet med produktionen av vindkraften samt konsum-
tionen i systemet. Då energilagring introduceras i systemet
varierar vattenkraftdriften i högre utsträckning. Med andra
ord blir driften av vattenkraften allt mer varierande, med
kortare period och ökande amplitud, då andel installerad batteri
ökas. Detta betyder i praktiken att tappningsflödet genom
turbinerna i verken blir alltmer ojämn, samt att volymen vatten
i respektive magasin varierar mer över tid. Simuleringen visar
även att den totala effekten producerad vid vattenkraftverken
ökar något i takt med ökad installerad effektlagring.

Figur 3. Produktion och konsumtion - ingen andel batterier.

Figur 4. Produktion och konsumtion - liten andel batterier.

Figur 5. Produktion och konsumtion - medelhög andel batterier.
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Figur 6. Produktion och konsumtion - hög andel batterier.

Installationen av batterier påverkade inte volymen spillt
vatten vid vattenkraftverken, då inget vatten spilldes varken
med eller utan batterier.

Tabell VI visar målfunktionsvärdet z inklusive och exklusive
batterilagringen per scenario; ingen andel batterier, liten andel
batterier, medelhög andel batterier samt hög andel batterier.
Tabellen visar också den procentuella ökningen av vinsten per
scenario jämfört med scenariot med ingen andel batterier. Ur
tabellen framgår även att vinsten inte ökar betydligt med ökad
andel batterier, både då energi lagrad i batterierna inkluderas i
målfunktionen och då den exkluderas. Från ingen andel till hög
andel batterier ökar målfunktionsvärdet från 48.35 till 48.84
miljoner kronor, vilket endast motsvarar en ökning på 1%.
Resultatet av simuleringen påvisar därmed ett positivt samband
mellan lagringskapacitet i systemet och den genererade vinsten
av vattenkraftdriften under den studerade planeringsperioden.

Tabell VI
MÅLFUNKTIONSVÄRDE PER SCENARIO.

Scenario z inkl. bat-
terier (Mkr)

∆z z exkl. bat-
terier (Mkr)

∆z

Ingen andel 48.35 - 48.35 -
Liten andel 48.49 0.29% 48.47 0.25%

Medelhög andel 48.69 0.70% 48.65 0.62%
Hög andel 48.84 1.01% 48.79 0.91%

D. Diskussion

Resultaten visar att den högsta vinsten erhålles vid den
högsta andelen batterier. I verkligheten är det dock inte säkert
att detta är ett rimligt, önskvärt eller ens möjlig sätt att planera
driften. Det kan finns juridiska begränsningar kring hur mycket
vattenflödet i älven får variera över en given tid, eller praktiska
skäl och säkerhetsskäl som gör att en sådan drift inte är
möjlig. Vid sådana här fall skulle i verkligheten variationerna
jämnas ut för att nå en stabilare drift och flöde. Därför ansågs
scenario tre med 120 MWh installerad energilagringskapacitet
vara mest lämplig att installera. Scenario 3 genererade en
ökad vinst, större än i scenario 1 och 2, men med en måttlig
driftspåverkan på vattenkraften i jämförelse med scenario 4.

De timmar batterierna laddas upp är generellt timmar då
elpriset på elmarknaden är något högre, vilket betyder att
vattenkraftsverken kan köras med högre effekt än vad den

motsvarande timmens konsumtion kräver. Timmar då bat-
terierna laddas ur är generellt timmar då elpriset är något
lägre, vilket resulterar i att magasininnehåll kan sparas till
timmar då priset är högre genom att låta tömma batterierna
istället för att tappa vatten i vattenkraftverken. Denna dynamik
innebär att vattenkraften kan köras mer ekonomiskt effektivt
under planeringsperioden, då batterierna utgör en effektbuffert
vilken erbjuder vattenkraften möjligheten att förlägga en andel
av tappningen till timmar då elpriset är högre. Installation
av batterikapacitet i elsystemet underlättar således en bättre
matchning av produktion och pris av vattenkraftverken.

Att den totala effekten producerad vid vattenkraftverken
ökar med ökad installerad effektlagring är sannolikt orsaken
till att även vinsten ökar något med ökad grad energilagring.
Den ökade lagringskapaciteten tillåter även en högre vatten-
kraftsproduktion, så att produktionen kan överstiga systemets
konsumtion, då elpriset är högt. Överskottsenergin lagras i
batterierna, och konsumeras då elpriset är lägre. Detta beror
på vår marknadsmodell som utgår från två aktörer: vatten-
kraftsägarna och batteriägarna. Enligt vår marknadsmodell
tillåts vattenkraftsägarna producera överskottsenergi vid höga
elpriser, där överskottet säljs till batteriägarna. Batteriägarna
köper alltså el när den är dyr och säljer den när den är billig,
vilket innebär att de går med ekonomisk förlust. Detta är
inte ekonomiskt hållbart för batteriägarna, och är därmed inte
heller samhällsekonomiskt hållbart då någon måste betala för
underskottet för att batterilagringen ska kunna fortsätta drivas.

En alternativ marknadsmodell vore att vattenkraftsägarna
även äger batterierna. Batterierna skulle då främst utgöra en
form av extra energilager, utöver de naturliga lager maga-
sinen utgör, men med en extra verkningsgrad vid upp- och
urladdning. Även modellens målfunktion skulle ändras, där
elen som urladdas batterierna skulle inkluderas i den sålda elen
till marknaden. Incitamenten att då lagra energi i batterierna
skulle förmodligen förminskas, då de extra förlusterna gör
batterierna överflödiga och kostsamma. Skulle simuleringen
visa på att det uppstod spill under planeringsperioden hade
det spillvattnet eventuellt kunnat tappats och energin lagras
i batterierna i stället för att gå förlorad. Dock uppvisar våra
simuleringar inga spill under perioden.

De förluster som genereras vid upp- och urladdning av
batterierna kräver att produktionen stiger i takt med förlusterna
för att systemets effektbalans ska bibehållas. Denna produktion
måste ske vid vattenkraftverken då vindkraften behandlas som
en parameter i modellen. Därav följer att vinsten genererad
vid vattenkraftverken även stiger något i takt med förlusterna.

Inkluderas energilagringen inte i målfunktion visar simule-
ringen att målfunktionsvärdet blir något lägre vid respektive
scenario än fallet då den inkluderas. Resultaten visar även att
målfunktionsvärdet, icke inkluderande energilagringen, stiger
med ökad andel batterier. Detta är en konsekvens av förlust-
kompenseringen beskriven ovan.

Modellen har en rad förenklingar jämfört verkligheten,
vilket påverkar resultatet. Bland annat är den baserad på
endast en del av Luleälven; de fyra översta vattenkraftverken
Vietas, Porjus, Harsprånget och Ligga. För att planera driften
av vattenkraftverken i ett verkligt fall måste hela kedjan av
kraftverk i älven tas i beaktning i modellen. I GAMS har
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den hydrologiska balansen anpassats, där gångtiderna mellan
stationerna har försummats vilket innebär att spillet från en
övre station har antagits komma direkt till den nedre stationen.
Vidare utgår modellen från en nod och tar därmed inte
hänsyn till förluster och begränsningar i ledningarna, vilket
skulle påverka planeringen och driften av elproduktionen och
batterierna. Figurerna visar den totala produktionen från alla
kraftverk, men i verkligheten spelar det roll vart kraften pro-
duceras och transporteras i ett visst ögonblick. Med hänsyn till
ledningsförluster och överföringsbegränsningar hade modellen
kunnat innehålla fler noder, där ett batteri hade kunnat vara
placerat intill en av vindkraftparkerna och ett annat batteri till
den andra vindkraftsparken. Batterierna skulle då främst lagra
överskottsenergin från det närliggande vindkraftverket.

För att generera mer tillförlitliga resultat hade en känslig-
hetsanalys av modellen behövts. Modellen skulle kunna testas
på ett antal olika perioder över året med olika uppsättningar
indata för att studera hur variationer av parametrar påverkar
resultatet. Därtill är den modellerade vindkraftsproduktionen
ett att betrakta som ett genomsnitt för elområde SE1 vilket
innebär att större avvikelser skalats bort. En metod att kringå
detta skulle kunna vara att modellera vindkraftsparkerna på
olika geografiska områden, för att så kunna använda lokala
vinddata för respektive område.

Även om batterierna inte gav en betydande ökning av
målfunktionen finns det andra positiva aspekter med att in-
stallera batterilagring i elnät med stor vattenkraftproduktion.
Batterierna kan fungera som både reservkraft och reglerkraft
vid kortvariga strömavbrott tack vare en snabb reaktionstid.
Installeras batterier i nätet kan även kolkraftverk och andra
fossila bränslen undvikas i nödsituationer och ersättas av bat-
terierna. Detta är ett viktigt steg för ett koldioxidfritt elsystem
och bidrar till att nå Mål 7 i de Globala Målen - Hållbar Energi
För alla.

VI. SLUTSATSER

Resultaten av arbetet visar att batterier kan rekommenderas
det fiktiva elsystemet eftersom optimeringsproblemet gick att
lösa och målfunktionsvärdet ökade med ökad installerad lag-
ringskapacitet. Driften av vattenkraftsproduktionen i det fiktiva
elsystemet med vindkraft och batterier går att optimera för att
maximera den genererade vinsten av vattenkraften. Den mest
lämpliga mängden installerad lagringskapacitet anses vara en
medelhög andel enligt scenario 3, där driftspåverkan vägs mot
ökad vinstgenerering.

Målfunktionsvärdet ökar dock inte avsevärt i ett system med
stor andel vattenkraftproduktion. Vinsten ökar i liten grad i takt
med att den installerade batterikapaciteten ökas. Resultaten
visar vidare att planeringen av vattenkraftsdriften påverkas i
hög grad med kortare periodtider och större tappning. Optimal
drift för högsta vinst kan därför skilja sig från vad som skulle
vara en optimal drift i praktiken. Trots detta kan slutsatsen
dras att batterier kan rekommenderas elsystemet och vara en
bidragande faktor i arbetet nå de globala målen och en hållbar
framtid.

VII. FRAMTIDA ARBETE

En installerad lagringskapacitet skulle behöva testas i mo-
deller med större andel vind och solkraft vilka har större behov
av att balansera över och underskott av producerad el. Det är
bättre att placera vindkraftparker och batterilagring i områden
med mindre vattenkraftverk, såsom i mellersta och södra delen
av Sverige. Framtida arbeten bör fördjupa modellen av elsy-
stemet genom att inför begränsningar för effektöverföring och
nodbalanser. Med dessa begränsningar kan även undersökas
vilken inverkan placering av vindkraftverk och batterier har
för driften av vattenkraften samt vinsten vattenkraftsverken
genererar. Likaså bör gångtider behandlas i framtida modeller
för att ge en mer verkligshetstrogen modell, och därmed
resultat av simulering.

Det skulle även vara intressant att simulera ett system
med mindre installerad effekt vattenkraft och en högre andel
variabla kraftkällor såsom vindkraft och solkraft. Därmed
skulle kunna undersökas hur batterier påverkar drift och vinst
av vattenkraft i ett system där effektproduktionen uppträder
mer varierande.

VIII. FÖRFATTARNAS TACK

Författarna vill rikta ett stort tack till våra handledare
Charlotta Ahlfors och Mikael Amelin, doktorand respekti-
ve universitetslektor vid avdelningen för Elkraftteknik vid
Kungliga Tekniska Högskolan, för engagemang och insiktsfull
vägledning under hela arbetsgången.
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