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FÖRORD
I detta kompendium ges en allmän översikt kring hur elmarknader fungerar, samt beskrivningar av
olika modeller och metoder som kan användas för beräkningar kring effektiv balanshållning mel-
lan produktion och konsumtion i ett elsystem. Materialet som presenteras i kompendiet har vuxit
fram under flera års tid och har använts i undervisningen vid KTH och Mittuniversitetet.

Denna den elfte upplagan av kompendiet är i stort sett identiskt med de föregående upplagorna;
en del tryckfel har rättats och det har tillkommit några exempel och övningsuppgifter. En viktig
förändring jämfört med den sjunde upplagan gäller notationen i avsnittet om vattenkraftplanering.
För att bättre stämma överens med den standard som används inom industrin betecknas tappning
i detta kompendium med Q och inflöde med V. I den sjunde upplagan var dessa beteckningar
tyvärr omkastade.

Vi vill framföra ett varmt tack till de doktorander och studenter som påpekat felaktigheter och
bidragit med förslag till förbättringar av kompendiet.
Stockholm Lennart Söder
Januari 2011 Mikael Amelin
 iii



iv



INNEHÅLL
Förord ..................................................................................................................................................  iii
Innehåll ...............................................................................................................................................  v
Förkortningar och notation .............................................................................................. vii

1 Introduktion ................................................................................................................................ 1
1.1 Systemplanering .........................................................................................................................  1
1.2 Kort teknikhistoria ....................................................................................................................  3
1.3 Elektriska energisystem ............................................................................................................  4

2 Elmarknadens uppbyggnad ..........................................................................................  7
2.1 Aktörer på elmarknaden ...........................................................................................................  8
2.2 Elhandel ....................................................................................................................................  10

2.2.1 Förhandshandeln ........................................................................................................  12
2.2.2 Realtidshandeln ...........................................................................................................  14
2.2.3 Efterhandshandeln .....................................................................................................  15

Övningsuppgifter ..............................................................................................................................  20
Litteraturtips ......................................................................................................................................  20

3 Prisbildning på elmarknader .....................................................................................  21
3.1 Prisbildning ...............................................................................................................................  21
3.2 En enkel prismodell ................................................................................................................  22
Övningsuppgifter ..............................................................................................................................  30
Litteraturtips ......................................................................................................................................  33

4 Frekvensreglering ...............................................................................................................  35
4.1 Primärreglering ........................................................................................................................  35
4.2 Sekundärreglering ....................................................................................................................  40
4.3 Kostnader för frekvensregleringen .......................................................................................  41
Övningsuppgifter ..............................................................................................................................  41
Litteraturtips ......................................................................................................................................  44
 v



 Innehåll
5 Korttidsplanering ................................................................................................................  45
5.1 Syfte och förutsättningar ........................................................................................................  45
5.2 Vattenkraft ...............................................................................................................................  46

5.2.1 Allmänt om vattenkraftverk .....................................................................................  47
5.2.2 Tappning och verkningsgrad ....................................................................................  47
5.2.3 Hydrologisk koppling ................................................................................................  53
5.2.4 Värdet av sparat vatten ..............................................................................................  54
5.2.5 Några planeringsproblem med vattenkraft ............................................................  55

5.3 Termiska kraftverk ..................................................................................................................  60
5.3.1 Allmänt om termiska kraftverk ................................................................................  61
5.3.2 Produktionskostnad ...................................................................................................  62
5.3.3 Driftbegränsningar .....................................................................................................  63
5.3.4 Några planeringsproblem med termiska kraftverk ................................................  68

5.4 Dualvariabler ............................................................................................................................  73
Övningsuppgifter ..............................................................................................................................  75
Litteraturtips ......................................................................................................................................  80

6 Simulering av elmarknader ......................................................................................... 81
6.1 Problembeskrivning ................................................................................................................  81

6.1.1 Exempel på en elmarknadsmodell ...........................................................................  82
6.1.2 Exempel på tillämpningar .........................................................................................  87

6.2 Stokastisk produktionskostnadssimulering .........................................................................  90
6.2.1 Grundläggande principer ..........................................................................................  91
6.2.2 Modell av lasten ..........................................................................................................  96
6.2.3 Modell av termiska kraftverk ..................................................................................  100
6.2.4 Modell av vindkraftverk ..........................................................................................  102
6.2.5 Modell av reglerbar vattenkraft ..............................................................................  107
6.2.6 Normalfördelningsapproximationen .....................................................................  110

6.3 Monte Carlo-simulering .......................................................................................................  113
6.3.1 Enkel sampling .........................................................................................................  113
6.3.2 Slumptalskomplement .............................................................................................  121
6.3.3 Kontrollvariabler ......................................................................................................  126
6.3.4 Stratifierad sampling ................................................................................................  130
6.3.5 Monte Carlo-simulering av elmarknader ..............................................................  134

Övningsuppgifter ............................................................................................................................  143
Litteraturtips ....................................................................................................................................  151

A Linjärprogrammering ....................................................................................................  153
A.1 Optimeringslära .....................................................................................................................  153
A.2 Exempel på LP-problem ......................................................................................................  155
Litteraturtips ....................................................................................................................................  167

B Lösning av korttidsplaneringsproblem ..........................................................  169
B.1 GAMS .....................................................................................................................................  170
B.2 Matlab .....................................................................................................................................  176

C Stokastiska variabler .....................................................................................................  183

D Normalfördelningen ........................................................................................................  187

E Slumptal ...................................................................................................................................... 191

Svar och lösningar .................................................................................................................  195

Index ..................................................................................................................................................  219
vi  



FÖRKORTNINGAR OCH
NOTATION
Eftersom detta kompendium täcker ett ganska brett område, så är det dessvärre omöjligt att und-
vika att en och samma beteckning inte alltid har samma betydelse i alla sammanhang. För att i
någon mån underlätta för läsaren följer nedan en översikt av de viktigaste förkortningarna och
beteckningarna som används i kompendiet.

Förkortningar
HVDC högspänd likström

LP linjärprogrammering
MILP linjärprogrammering med heltalsvariabler
MSEK miljoner svenska kronor
SEK svenska kronor
TE timenhet

Modellering av elmarknader och elsystem

Index
◊g (termiskt) kraftverk
◊i vattenkraftverk
◊j segment i styckvis linjär funktion
◊n area
◊m area
◊t tidsperiod

installerad effekt i ◊
maximalt värde för ◊
minimalt värde för ◊

Mängder
G (termiska) kraftverk
K vattenkraftverket direkt uppströms
M samtliga vattenkraftverk nedströms
N areor
P transmissionsförbindelser

◊̂
◊
◊
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 Förkortningar och notation
Funktioner
B◊(◊) nyttofunktion för ◊
C◊(◊) kostnadsfunktion för ◊
L◊(◊) förlustfunktion för ◊

α◊ konstant term i funktionen ◊
β◊ koefficient för linjär term i funktionen ◊
γ◊ koefficient för kvadratisk term i funktionen ◊

Variabler och parametrar
D last
E ekvivalent last

ENS icke-levererad energi
f frekvens
G (termisk) elproduktion
H vattenkraftproduktion
h bränslets värmeinnehåll

LOLO effektbrist
M innehåll i vattenmagasin

MTTF medeltid till fel
MTTR medeltid till reparation

O bortfall i kraftverk
P transmission
p köp från elbörs
p tillgänglighet
Q tappning i vattenkraftverk
q otillgänglighet
R reglerstyrka
r försäljning till elbörs
S spill

start av termiskt kraftverk
start av termiskt kraftverk
stopp av termiskt kraftverk

T varaktighet för tidsperiod
t tidsavvikelse
t+ drifttid
t– stopptid

TOC total driftkostnad
U bortkopplad last

maximal outnyttjad kapacitet i icke-reglerbara kraftverk
maximal outnyttjad kapacitet i samtliga kraftverk

u driftstatus i termiskt kraftverk
V tillrinning
W icke-reglerbar elproduktion
z aktivt segment i styckvis linjär funktion
γ produktionsekvivalent
η (relativ) verkningsgrad
λ elpris
λ felintensitet
μ marginell produktionsekvivalent
μ reparationsintensitet

s*
s+

s–

UW
UWG
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 Förkortningar och notation
τ rinntid mellan två vattenkraftverk
τ tidskonstant för termiska kraftverk
φ bränslepris

Systemindex
EENS förväntad icke-levererad energi

EG förväntad elproduktion
ETOC förväntad total driftkostnad
LOLP risk för effektbrist

Stokastiska variabler och Monte Carlo-simulering
a◊ variationskoefficient för ◊

Cov[◊1, ◊2] kovarians mellan ◊1 och ◊2
E[◊] väntevärdet för ◊
F◊(x) fördelningsfunktion för ◊

varaktighetskurva för ◊
f◊(x) täthetsfunktion för ◊
g(◊) matematisk modell

förenklad matematisk modell
m◊ skattning av väntevärdet för ◊
m◊h skattning av väntevärdet för ◊ i stratum h

N(μ, σ) normalfördelning med väntevärdet μ och standardavvikelsen σ
n antal sampel

P(◊) sannolikhet för ◊
s◊ skattning av standardavvikelsen för ◊
s◊h skattning av standardavvikelsen för ◊ i stratum h
U pseudoslumptal

U(a, b) likformig fördelning mellan a och b
Var[◊] variansen för ◊

X resultatvariabler
Y scenarioparametrar
Z kontrollvariabler

Φ(x) fördelningsfunktion för den standardiserade normalfördelningen
φ(x) täthetsfunktion för den standardiserade normalfördelningen
μ◊ korrekt väntevärde för ◊
μ◊h korrekt väntevärde för ◊ i stratum h

korrelationskoefficient för ◊1 och ◊2
σ◊ korrekt standardavvikelse för ◊
σ◊h korrekt standardavvikelse för ◊ i stratum h
ωh stratumvikt för stratum h
◊* slumptalskomplement till ◊

F̃◊ x( )

g̃ ◊( )

ρ◊1 ◊2,
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Kapitel 1

INTRODUKTION
I detta kompendium beskrivs metoder och modeller för att planera driften av elektriska energisys-
tem. I kompendiet ges både en allmän översikt kring hur elsystem och elhandel fungerar, samt en
mer teknisk del. Den allmänna delen inleds med detta kapitel, där ämnet systemplanering introdu-
ceras, samt en allmän orientering kring elektricitetens historia och ett elsystems uppbyggnad. I
kapitel två förklaras vilka aktörer som finns på en elmarknad och hur de kan handla med varandra.
I kapitel tre följer en kortfattad genomgång av vilka faktorer som styr elpriset på en elmarknad.

Den mer tekniska delen av kompendiet inleds i kapitel fyra, som behandlar de reglersystem som
är nödvändiga för att upprätthålla den momentana balansen mellan produktion och konsumtion i
ett elsystem. I kapitel fem beskrivs korttidsplanering, d.v.s. metoder för elmarknadens aktörer att
planera hur de ska agera den närmaste tiden (d.v.s. de närmaste timmarna eller dygnen). I kapitel
sex beskrivs sedan olika simuleringsmetoder som kan användas för att analysera en elmarknads
förväntade beteende på längre sikt. Kompendiet avslutas därefter med ett antal appendix som
främst sammanfattar den matematik som används i resten av kompendiet, men som också tar upp
olika programvaror som kan användas i dessa sammanhang.

1.1 SYSTEMPLANERING
Systemplanering handlar om att utnyttja ett systems resurser så effektivt som möjligt. Denna pla-
nering måste ta hänsyn till systemets tekniska förutsättningar såväl som systemets ekonomi; man
vill ha bästa möjliga prestanda till lägsta möjliga pris. Detta innebär förstås att man måste göra en
avvägning mellan teknik och ekonomi. Hur denna avvägning ser ut beror mycket på vilket tidsper-
spektiv man planerar för. Några exempel på denna avvägning visas i tabell 1.1.

I ett mycket kort tidsperspektiv, sekunder och minuter, handlar det framför allt om teknik och
om att hålla systemet i drift. I ett flygplan finns det till exempel en rad reglersystem vars funktion
är att till varje pris se till att undvika en flygkatastrof. På ett kontor ägnar sig medarbetarna åt min-
dre dramatiska – men för kontorssystemet lika viktiga funktioner – som att skriva brev, tala med
kunder och utföra andra viktiga arbetsuppgifter. I ett elsystem måste man se till att hålla en stabil
frekvens, eftersom man annars kan bli tvingad att stänga av delar av elsystemet.

I ett litet längre perspektiv, kanske timmar eller dagar, handlar det fortfarande mycket om att
upprätthålla funktionen i systemet, men man är också tvungen att ta mer ekonomiska hänsyn. Om
ett flygplan behöver nödlanda skyr man inga kostnader för se till att planet kan tas ned på ett
säkert sätt, men under mer normala förhållanden handlar det mer om hålla tidtabellen och att
använda bränslet på ett förnuftigt sätt. På ett kontor handlar korttidsplaneringen om att samordna
1.1 Systemplanering 1



Kapitel 1 Introduktion
medarbetarnas uppgifter så att man hinner lösa alla problem i tid, men även ekonomiska frågor
spelar in (t.ex. ”ska vi skjuta på deadline för det här projektet eller ska vi ta in en konsult för att
slutföra det i tid?”). För ett elbolag handlar den dagliga driften om att planera vilka kraftverk man
ska använda, samt om man ska handla på elbörsen.

Då tidsperspektivet utsträcker sig till veckor och månader blir de ekonomiska besluten mer och
mer dominerande. Till stor del handlar det om att sätta priser och att planera hur resurser ska dis-
poneras; ett flygbolag måste fatta beslut om vilka flyglinjer man ska ha; ett pappersbruk måste
bestämma sig för vilka papperstyper man ska ha i sitt sortiment; på ett kontor måste man avgöra
vilka projekt man ska ägna sig åt, och så vidare. Kraftbolag måste bland annat planera hur den till-
gängliga vattenkraftsenergin ska fördelas över en längre tidsperiod (detta är i praktiken detsamma
som att sätta ett pris på vattnet), samt avgöra om man vill köpa försäkringar mot alltför höga eller
låga elpriser.

Planering av underhåll av maskiner, vidareutbildning av personal, med mera, sker också inom
tidsperspektivet veckor till månader. Man måste planera dessa aktiviteter så att de får så liten inver-
kan som möjligt på den dagliga driften, samtidigt som man tar hänsyn till vissa tekniska begräns-
ningar: Hur många flygplan har vi? Vilka papperssorter kan vi tillverka i de befintliga maskinerna?
Kan vi ställa av de här kraftverken för underhåll utan att det blir alltför stor risk att man inte kan
täcka lasten? Man är också tvungen att inkludera ett mått av osäkerhet i planeringen: Kommer
utrustningen att fortsätta fungera om vi väntar med att underhålla den ytterligare några månader?
Kan vi klara det nya projektet utan att först skicka personalen på kurs?

På riktigt lång sikt, d.v.s. ett eller flera år fram i tiden, är de tekniska begränsningarna däremot
väldigt få, eftersom man kan göra investeringar i nya maskiner eller ny personal. Investeringsbeslu-
ten handlar uteslutande om ekonomi: Är det lönsamt att skaffa nya flygplan? Kommer vi att få in
tillräckligt många nya projekt till kontoret för att kunna sysselsätta nyanställd personal? Är det lön-
samt att bygga ett nytt kraftverk eller en ny kraftledning? Dessa frågor kompliceras av att man är
tvungen att ta hänsyn till att det finns ett betydande mått av osäkerhet i prognoserna för framti-
den. För att kunna avgöra om en investering är lönsam eller inte krävs därför en god förståelse av
den bakomliggande tekniken.

I detta kompendium behandlas drift och planering av elektriska energisystem, men de modeller
och metoder som används uppvisar många likheter med motsvarande problem för andra system.
Det finns även många likheter mellan planeringsproblem med olika tidsperspektiv, men man är

Tabell 1.1 Jämförelse av planeringen för olika system.

System Reglering Drift Planering Investering

Flyg
teknisk funktion

flygplan, markkon-
troll

nödplaner,
hålla tidtabeller,
köra ekonomiskt

flyglinjer,
underhåll,

prissättning
nya flygplan

Pappersbruk maskinfunktion
ekonomisk drift,
varierande råvara,
optimal kvalitet

offerter,
prissättning,

underhåll
nya maskiner

Kontor
enskilda 

medarbetares 
arbetsuppgifter

samordning
deadlines

lägga offerter,
uppskatta kostna-

der, kurser

ny personal, 
ny utrustning, 

nya lokaler

Elsystem primärreglering, 
sekundärreglering

samordning av 
kraftverk, 

ekonomisk drift

prissättning, 
underhåll

nya kraftverk,
nätutbyggnad, lång-

tidsavtal

sekunder
teknik
driftsäkerhet

→
år

ekonomi
prognososäkerhet
2 1.1 Systemplanering



Kapitel 1 Introduktion
alltid tvungen att anpassa modellerna för just det system och det tidsperspektiv som man studerar.

1.2 KORT TEKNIKHISTORIA
Det första dokumenterade omnämnandet av ett elektriskt fenomen är från antikens Grekland, där
man noterat en märklig kraft som uppstod då man gnider bärnsten med en bit päls; bärnstensbiten
kunde då dra till sig lätta föremål som hårstrån. Den märkliga kraften var vad vi idag kallar statisk
elektricitet. Det är möjligt att elektricitet också fick en praktisk användning redan under antiken.
Det finns arkeologiska fynd från en by i närheten av Bagdad av lerkrukor som möjligen kan ha
fungerat som enkla batterier. Fynden är svårdaterade men skulle kunna vara från ungefär 250 f.Kr.
Tysken Wilhelm König framkastade teorin att ”batterierna” skulle ha använts för att med elektro-
lys förgylla silverföremål. Kanadensaren Paul Keyser lade fram en alternativ teori, där batterierna
skulle ha haft medicinsk eller religiös användning. Skeptikerna har en mer prosaisk förklaring: ler-
kurkorna kan ha använts för att förvara papyrusrullar.

Oavsett om fynden från Bagdad använts som batterier eller inte, så skulle det dröja ytterligare två
årtusenden innan elektriciteten kunde förklaras och komma till praktisk användning. År 1600
publicerade engelsmannen William Gilbert en avhandling om magnetism, De magnete, magneticisique
corporibus, där han först myntade ordet ”elektricitet” utifrån ”elektron”, vilket är det grekiska ordet
för bärnsten. Under 1600- och 1700-talen gjordes dock endast små framsteg inom utforskningen
av elektriciteten. År 1660 uppfann tysken Otto van Guericke en maskin för att framställa statisk
elektricitet och med dess hjälp kunde man börja studera fenomenet närmare. År 1747 kunde
engelsmannen William Watson visa att en gnista av statisk elektricitet var samma sak som en elek-
trisk ström. Med hjälp av en drake som skickades upp under ett åskväder kunde amerikanen Ben-
jamin Franklin i ett berömt (och livsfarligt!) experiment år 1752 visa att blixten också utgjorde en
elektrisk ström.

Utvecklingen tog ett stort kliv framåt under 1800-talet. Inspirerad av den italienske medicinaren
Luigi Galvanis upptäckter på 1790-talet kunde hans landsman Alessandro Volta konstruera det
första batteriet år 1800. Under de följande årtiondena förfinades batteriet av flera uppfinnare, t.ex.
fransmannen Gaston Plantés som konstruerade ett uppladdningsbart batteri. Nästa stora steg var
generatorn, med vars hjälp det blev möjligt att omvandla mekanisk energi till en elektrisk ström.
Principen för likströmsgeneratorn utvecklades av engelsmannen Michael Faraday 1831-32.

Då man fick möjlighet att framställa en kontinuerlig ström och inte bara urladdningar av statisk
elektricitet blev det också möjligt att konstruera apparater som drevs med elektricitet. Den första
elektriska lampan konstruerades av engelsmannen Humphry Davy i början av 1800-talet, då han
kopplade ett batteri till en tunn bit träkol, som började glöda. Den första likströmsmotorn kon-
struerades av Faraday på 1820-talet.1

Än så länge hade elektriciteten bara varit föremål för forskarnas intresse eller möjligen som ett
fascinerande fenomen att visa upp på privata tillställningar. Den första större tillämpningen av
elektrisk energi blev den elektriska telegrafen. 1820 hade dansken Hans Christian Ørstedt upptäckt
att en strömförande ledning kunde påverka en kompassnål. Detta följdes år 1825 av den första
elektromagneten som konstruerades av engelsmannen William Sturgeon. Tack vare dessa landvin-
ningar blev det möjligt att överföra meddelanden med hjälp av elektricitet. 1837 fick såväl engels-
männen William Fothergill Cooke och Charles Wheatstone som amerikanen Samuel Morse patent
på elektriska telegrafsystem.

Under 1870-talet utvecklades glödlampan parallellt av engelsmannen Joseph Swan och amerika-
nen Thomas Edison. Elektrisk belysning var det huvudsakliga användningsområdet för elektricitet

1. En mer modern likströmsmotor uppfanns av en slump då belgaren Zénobe Gramme på en utställning i
Wien 1873 kopplade ihop en roterande generator med en likadan generator, som därvidlag började fung-
era som en motor.
1.2 Kort teknikhistoria 3
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under 1880-talet, då de första offentliga elsystem började uppföras. Det första försöket skedde i
Godalming i England 1881 och följdes 1882 av Holborn Viaduct i London och Pearl Street i New
York. Dessa försök spred sig snabbt i resten av Europa och Nordamerika (t.ex. öppnades det för-
sta svenska offentliga elnätet i Härnösand 1885).

De första elsystemen hade en liten geografisk omfattning, eftersom de elektriska förlusterna blev
alltför stora på långa ledningar. För att minska förlusterna var man tvungen att höja spänningsni-
vån på elledningarna och det blev möjligt först när man började bygga växelströmssystem i stället
för att använda likström. Under 1880-talet bidrog en rad uppfinnare och ingenjörer till att utveckla
växelströmsgeneratorn och transformatorn. Därmed blev det möjligt att transformera upp låg-
spänning till högre spänningsnivåer och därmed kunde man bygga mer omfattande elsystem.

Under 1900-talets första hälft fick elektriciteten sakta men säkert större och större spridning och
de isolerade elnäten från 1800-talet kunde knytas samman till nationella och internationella elsys-
tem. Elproduktionen skedde som förut huvudsakligen i vattenkraftverk och termiska kraftverk
eldade med kol och olja. Visserligen hade principen för bränslecellen beskrivits redan 1839 av
schweizaren Christian Friedrich Schönbein (och redan samma år byggde walesaren William Grove
en fungerande prototyp), men bränslecellen är än idag alltför dyr för att kunna konkurrera med
annan elproduktion annat än för speciella ändamål. Samma sak gäller för solceller, vilka produce-
rar el med hjälp av den fotoelektriska effekten.2 I stället blev det kärnkraften som blev det första
tillskottet av icke-traditionell elproduktion. Den första kärnreaktorn som användes för elproduk-
tion testades i USA 1951 och den första kärnreaktorn för storskalig elproduktion togs i bruk i Sov-
jetunionen 1954.

Under 1900-talets senare hälft skedde en enorm teknikutveckling inom elektroniken, vilket dels
ledde till en ökad elkonsumtion, men som även fann tillämpningar inom elkraftindustrin. Med nya
komponenter som t.ex. tyristorer ökade möjligheterna att kontrollera stora elsystem och att
utnyttja dem effektivare. En av tillämpningarna för den nya kraftelektroniken blev högspänd lik-
ström (HVDC). De första HVDC-förbindelserna – t.ex. Moskva-Kashira3 i Sovjetunionen från
1951 och Västervik-Gotland i Sverige från 1954 – använde dock jonventiler (uppfunna av ameri-
kanen Peter Cooper Hewitt år 1902) i stället för tyristorer. Ett annat användningsområde för kraft-
elektronik är s.k. FACTS-komponenter,4 d.v.s. komponenter som ökar kontrollen över växel-
strömsledningar och som gör det möjligt att utnyttja dem effektivare.

I och med oljekrisen i början av 1970-talet och en ökad miljömedvetenhet under 1980-talet har
mer och mer intresse riktats åt förnybara alternativ till elproduktion. Den mesta förnybara elpro-
duktionen sker i vattenkraft (som ju använts sedan elektricitetens barndom). Sedan 1980-talet har
vindkraften genomgått en snabb teknikutveckling och den installerade vindkrafteffekten har det
senaste decenniet ökat med ungefär 35% årligen. Även användadet av biobränslen i termiska kraft-
verk har ökat. 

1.3 ELEKTRISKA ENERGISYSTEM
Med ett elektrisk energisystem avses här alla sorters system där man har en eller flera produktions-
källor, som via ett elektriskt nät försörjer en eller flera elektriska laster. Detta är en ganska vid defi-
nition, som inkluderar t.ex. enkla hushållsapparater (som t.ex. en ficklampa) och olika sorters far-
koster (bilar, flygplan, fartyg, satelliter). I det här kompendiet kommer vi emellertid att främst
betrakta större elsystem, som försörjer ett stort antal konsumenter med olika elbehov, och som

2. Det var för övrigt för hans förklaring av den fotoelektriska effekten som Albert Einstein förärades Nobel-
priset i fysik 1905.

3. Denna förbindelse byggde för övrigt från ett aldrig avslutat tyskt försök, som erövrats av ryssarna under
andra världskriget.

4. Där FACTS är den engelska förkortningen för Flexible Alternating Current Transmission System.
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Kapitel 1 Introduktion
utgör en väsentlig del av infrastrukturen i ett modernt samhälle.
Sådana elsystem har en hierarkisk uppbyggnad, så som illustreras i figur 1.1. Elnätets uppgift är

att överföra elektrisk energi från produktionskällorna till slutförbrukarna. Den översta nivån
utgörs av transmissionsnätet (som i Sverige ibland benämns storkraftnätet eller stomnätet). Ett
lands transmissionsnät är ofta direkt sammankopplat med andra länders transmissionsnät (jfr
figur 1.2). Transmissionsnätets uppgift är att överföra stora effekter över långa avstånd. För att
detta ska vara möjligt utan att förlusterna blir alltför stora behöver man använda höga spänningar.
Tidigare innebar detta att man i transmissionsnätet var tvungen att använda växelström, men
numer används också högspänd likström (se avsnitt 1.2). Konsumenter är ytterst sällan anslutna
direkt till transmissionsnätet, men många större kraftverk är anslutna på denna nivå.

Under transmissionsnätet finner vi subtransmissionsnät (som i Sverige kallas regionnät), som
fungerar som en länk mellan transmissionätet och distributionsnäten. I allmänhet är den överförda
effekten lägre och avstånden kortare i subtransmissionsnäten än i transmissionsnätet och därför
används något lägre spänningsnivåer. Växelström är vanligast, men HVDC kan också förekomma.
Kraftverk kan vara anslutna direkt till subtransmissionsnätet, men det är fortfarande sällsynt med
konsumenter vid dessa spänningsnivåer.

Den sista länken i det offentliga elnätet är distributionnäten (som i Sverige ibland kallas fördel-
ningsnät), som sträcker sig ända ut till slutförbrukarna. Man skiljer mellan distributionsnät för
högspänning, till vilka större konsumenter (t.ex. industrier) kan vara anslutna, och distributionsnät
för lågspänning, som använder sådana spänningsnivåer som återfinns i vanliga vägguttag. Merpar-
ten av konsumenterna är anslutna till distributionsnäten. Det förekommer också att mindre kraft-
verk är anslutna till distributionsnät; detta brukar kallas distribuerad generering.

Distributionsnät 
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(lågspänning)

Distribu-
tionsnät 

(högspän-
ning)

Distribu-
tionsnät 

(högspän-
ning)

Distributionsnät 
(lågspänning)

Distribu-
tionsnät 

(högspän-
ning)

Figur 1.1 Ett större elsystems uppbyggnad. 
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Kapitel 1 Introduktion
Konsumenterna som är anslutna till elnätet har i sin tur oftast ett internt nät, som leder elen till
de olika apparater som konsumenten önskar använda. Dessa interna nät använder idag så gott som
uteslutande växelström, men med tanke på att lasten numer till stor del består av elektroniska
apparater är det möjligt att likström kommer att börja användas i större utsträckning.
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Figur 1.2 Transmissionsnätet i Sverige och dess grannländer. 
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Kapitel 2

ELMARKNADENS
UPPBYGGNAD
En gång i tiden var en marknad helt enkelt en plats dit folk åkte för att köpa, sälja och byta varor.
Idag används ordet även i en mer bildlig bemärkelse för att beteckna ett arrangemang för utbyte av
varor eller tjänster. Med en elmarknad avses således ett arrangemang för att överföra elektrisk
energi från producenter till konsumenter. Elektrisk energi är en något speciell handelsvara, vilket
också sätter sin prägel på en elmarknads uppbyggnad. Man kan lite grovt dela upp elmarknaden i
tre delar (se figur 2.1).

För att överföra elektrisk energi krävs en särskild infrastruktur i form av ledningar mellan produ-
centerna och konsumenterna. Det vore förstås tänkbart att varje konsument hade en egen ledning
direkt till den producent man sin el av, men en sådan lösning skulle bli mycket dyr. Det enda rim-
liga sättet för en större grupp producenter och konsumenter att utbyta elektrisk energi är via ett
gemensamt elsystem. Elektrisk energi kan inte lagras och därför kravs det att man i ett elsystem har
balans mellan produktion och konsumtion i varje ögonblick. För en producent är det dock omöj-
ligt att veta exakt när kunderna kommer att behöva sin el. Det enda sättet att upprätthålla balansen
mellan produktion och konsumtion är därför att använda automatiska reglersystem (dessa system
kommer att behandlas närmare i kapitel 4). Man måste även ha tekniska system som övervakar att
inte enskilda ledningar överbelastas och slås ut, eftersom det skulle kunna leda till att hela eller

Producenter

Konsumenter

Nätavgifter Elhandel

Teknik Ekonomi

Figur 2.1 Översikt av en elmarknad. 
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Kapitel 2 Elmarknadens uppbyggnad
stora delar av elsystemet kollapsar.
Elsystemet säkerställer således att konsumenterna får el när de behöver den. Eftersom det natur-

ligtvis kostar att bygga upp och driva det elnät på vilket energin överförs måste man på något vis
ordna så att aktörerna på elmarknaden betalar investerings- och driftkostnaderna för nätet. Detta
görs via nätavgifter, som kan utformas på flera olika sätt. I denna framställning kommer vi emeller-
tid inte att gå in närmare på denna fråga.

De aktörer som förbrukar elektrisk energi ska naturligtvis också betala för produktionen av
denna. För att administrera betalningarna för elektrisk energi måste man etablera ett system för
elhandel. Även elhandeln kan organiseras på olika sätt och i detta kapitel ska vi försöka ge en över-
sikt av de grundläggande dragen i olika lösningar. I den första delen av kapitlet introduceras de
aktörer som kan återfinnas på en elmarknad och i den andra delen beskrivs olika typer av handel
som kan förekomma på en elmarknad.

2.1 AKTÖRER PÅ ELMARKNADEN
I detta avsnitt beskrivs de olika funktioner som aktörerna på en elmarknad kan ha. Det är sällan
som varje aktör på en elmarknad har en entydig funktion, utan ofta kan ett och samma bolag eller
myndighet uppträda i flera roller. Exakt vilka kombinationer som förekommer varierar från
elmarknad till elmarknad, men några exempel som kan nämnas är stora kraftbolag som ofta både
har egen elproduktion och en elhandelsavdelning, vissa processindustrier som kan vara stora
elkonsumenter men också ha en viss egen elproduktion, och statliga verk som både kan vara ägare
till transmissionsnätet och fungera som systemoperatör.

Producenter och konsumenter

Med producenter menas självfallet de aktörer som äger och driver kraftverken på elmarknaden.
Lika självklart är att konsumenterna är de aktörer som är slutförbrukare av den elektriska energi
som överförs via elnätet. I figur 2.1 återfinns producenterna och konsumenterna i alla de tre sek-
tornerna; de är naturligtvis anslutna till elsystemet, både producenter och konsumenter får betala
för nyttan av att vara anslutna till elnätet och via elhandeln betalar konsumenterna för att produ-
centerna för deras elproduktion.

Det kan noteras att elproduktion är en verksamhet med betydande stordriftsfördelar, vilket har
lett till att man på många elmarknader har ett fåtal, stora elproducenter. Konsumenterna är däre-
mot betydligt fler till antalet och kan dessutom variera betydligt i effektbehov och årlig energikon-
sumtion.

Återförsäljare

Många konsumenter på elmarknader är för små för att själva handla direkt från producenter eller
elbörsen. Dessa konsumenter kan då vända sig till en återförsäljare, som köper in el för deras räk-
ning. Återförsäljarnas – som ibland även kallas elhandlare eller oberoende elhandlare (om de sak-
nar egna produktionsresurser) – affärsidé är således att köpa el direkt från producenter eller elbör-
sen och sälja vidare till konsument. Återförsäljarnas verksamhet berör således endast
elhandelssektorn i figur 2.1; de fungerar som en länk mellan producenter och konsumenter.

Det kan tyckas som om dessa elhandlarna utgör ett onödigt, fördyrande mellanled – och i värsta
fall kan det mycket väl vara så – men de kan också tillhandahålla viktiga funktioner på elmarkna-
den. Först och främst så innebär förekomsten av återförsäljare en ökad valfrihet för konsumen-
terna, vilket leder till ökad konkurrens jämfört med om enbart producenter skötte återförsälj-
ningen. Den ökade konkurrensen behöver inte enbart gälla själva elpriset, utan kan även innebära
8 2.1 Aktörer på elmarknaden
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att företagsamma återförsäljare erbjuder bättre service (t.ex. fler anställda som svarar i telefon på
kundtjänsten) eller särskilda elprodukter (t.ex. el som producerats i miljövänliga kraftverk).
Elhandlarna kan också åta sig att stå för en del av riskerna (både gentemot producenter och kon-
sumenter) genom att erbjuda stabila priser under en längre tid än en handelsperiod.

Systemoperatör

Det skulle vara mycket svårt för en elmarknad att fungera av sig själv; det behövs någon aktör som
upprätthåller säker drift av elsystemet och som även administrerar elhandeln. Denna aktör kallas
systemoperatör (ofta förkortat ISO1 eller TSO2). Systemoperatören kan ha flera uppgifter. En av
de viktigaste uppgifterna är att ansvara för elsystemets tekniska funktion, vilket bland annat inne-
bär ansvar för frekvensregleringen (som beskrivs närmare i kapitel 4). Det är också vanligen syste-
moperatören som sköter efterhandshandeln (se avsnitt 2.2.3).

Systemoperatören har självfallet ett stort inflytande över elmarknaden. Om systemoperatören
samtidigt vore en producent eller återförsäljare, skulle man kunna gynna sig själv på ett otillbörligt
sätt och därför ges systemansvaret normalt till en oberoende organisation. Däremot är det vanligt
att systemoperatörenäven fungerar som nätägare, och därmed kan systemoperatören behöva agera
som konsument på elmarknaden då man köper in el för att täcka nätförlusterna.

Det bör noteras att man på en och samma elmarknad kan ha flera systemoperatörer. T.ex. har
Danmark, Finland, Sverige och Norge en gemensam elmarknad, där varje land har sin egen syste-
moperatör. Den praktiska fördelningen av systemansvaret regleras genom ett systemdriftsavtal (se
litteraturtipsen i slutet av detta kapitel).

Balansansvariga

Eftersom varken producenter eller konsumenter kan veta på förhand exakt hur mycket de kom-
mer att producera respektive konsumera, så är det oundvikligt att det kommer den energi som
verkligen överförts via elnätet avviker något från de planer som aktörerna gjort upp. Dessa avvi-
kelser kompenseras i det fysiska elsystemet av automatiska reglersystem och åtgärder från system-
operatören. Emellertid måste avvikelserna också kompenseras ekonomiskt, så att varje aktör får
betalt för all den energi man tillfört elnätet samt betala för all den energi man tagit ut. De aktörer
som är ansvariga för denna ekonomiska justering kallas balansansvariga. I figur 2.1 ser vi de balans-
ansvariga som pilarna mellan elsystemet och elhandeln.

Alla aktörer som deltar i elhandeln behöver inte själva vara balansansvariga, utan det är möjligt
att överlåta balansansvaret på någon annan aktör. T.ex. skulle det vara svårt för vanliga hushålls-
konsumenter att sköta sitt eget balansansvar och därför åtar sig vanligen återförsäljaren deras
balansansvar. Eftersom det innebär en kostnad att vara balansansvarig (se avsnitt 2.2.3) vill natur-
ligtvis den aktör som åtar sig någon annans balansansvar ha betalt för detta.

Nätägare

Till skillnad från elproduktion så är det inte lämpligt att låta en konkurrensutsatt marknad sköta
överföring av el. Transmission och distribution är så kallade naturliga monopol, vilket innebär att
kostnaderna för de investeringarna som krävs för att gå in på marknaden är så höga att det är sam-
hällsekonomiskt olönsamt med flera konkurrerande företag. Kostnaden för att bygga upp paral-
lella elnät är med andra ord betydligt högre än den eventuella prispress som konkurreransutsatta
nät skulle ge upphov till. I stället för att låta nätägarna konkurrera har man ofta valt att ge vissa

1. Eng. Independent System Operator.
2. Eng. Transmission System Operator.
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bolag eller myndigheter ensamrätt att distribuera el inom ett visst område. Dessutom har man van-
ligen ett bolag som äger transmissionsnätet.

I nätägarens uppgifter ingår först och främst att driva och underhålla elnätet, samt att tillhanda-
hålla tillräcklig elkvalitet. Man har också ansvar för att mäta elproduktion respektive elkonsumtion
för de producenter och konsumenter som är anslutna till nätet. Nätägaren kan också behöva köpa
in el för att täcka förlusterna på nätet. För att täcka kostnaderna för dessa uppgifter tar nätägaren
ut avgifter av användarna. Nätavgifterna är vanligen uppdelade i en effektdel och en energidel.
Effektdelen svarar mot de fasta kostnaderna för att bygga och underhålla nät – dessa kostnader
beror främst av hur stor effekt nätanvändaren behöver kunna överföra. Energidelen svarar mot de
rörliga kostnaderna, d.v.s. främst kostnaderna för de elektriska förlusterna.

För att förhindra att nätägarna utnyttjar sin monopolställning brukar man reglera vilka nätavgif-
ter som får tas ut. Regleringen kan antingen vara kostnadsbaserad eller prestandabaserad. Kost-
nadsbaserad reglering innebär i korthet att man nätägaren får ta ut nätavgifter som täcker de fak-
tiska kostnaderna plus en viss vinst. Med prestationsbaserad reglering beror nätavgifterna i stället
på hur väl nätet fungerar; ju bättre prestationer desto högre nätavgifter får man ta ut.

2.2 ELHANDEL
I inledningen till detta kapitel konstaderades att elhandelns syfte är att se till att producenterna får
betalt för den elektriska energi de producerat och att konsumenterna betalar för den energi de
konsumerat. Eftersom elsystemet delvis styrs av automatiska reglersystem kan dock inte betal-
ningen ske i realtid. I stället inför man handelsperioder, vars längd kan väljas godtyckligt. Det van-
ligaste valet är att elhandeln sker per timme, men på vissa håll i världen (t.ex. Storbritannien) har
man valt att handla i halvtimmesperioder.

Det finns många sätt att organisera elhandeln på. För att överblicka de olika lösningarna kan vi

P

a) Vertikalt integrerad elmarknad.
Konsumenterna är tvungna att
köpa från det lokala elbolaget.
Elbolagen kan handla fritt med
varandra.

Figur 2.2 Tre sätt att strukturera elhandeln. 

b) Centraliserad elmarknad. Alla
producenter måste sälja till den
centraliserade elbörsen och alla
konsumenter måste köpa från
densamma.

c) Bilateral elmarknad. Alla aktörer
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dela in dem i tre huvudtyper (se figur 2.2). Den äldsta formen är den vertikalt integrerade elmark-
naden, där varje elbolag förenar rollerna som producent, återförsäljare, nätägare och systemopera-
tör. (Benämningen vertikalt integrerad syftar just på att elbolagen sköter alla led i produktionsked-
jan.) Varje bolag har koncession för ett eller flera geografiska områden, där de har monopol på
elförsäljning; konsumenterna på en vertikalt integrerad elmarknad har ingen valfrihet utan måste
köpa av det lokala elbolaget. För att förhindra att elbolagen utnyttjar sin monopolställning är verk-
samheten reglerad, så att det finns angivet vilka elpriser som får tas ut och vilka övriga skyldigheter
elbolagen har.

Eftersom elbolagen på den vertikalt integrerade elmarknaden inte konkurrerar kan de själva
komma överens om hur de på bästa vis ska lösa de tekniska problemen kring säker drift av elsyste-
met. För att minska produktionskostnaderna kan de också handla med varandra om det skulle vara
så att ett bolag har outnyttjad produktionskapacitet som är billigare än de andra bolagens egna
kraftverk. Det är rentav möjligt för elbolagen att gemensamt planera driften av samtliga kraftverk i
systemet. Ibland kan det dock uppstå komplikationer även i handeln mellan vertikalt integrerade
bolag. Ett exempel är då två bolag som handlar med varandra men som saknar direkt elektrisk för-
bindelse till varandras nät; i stället sker handeln via ett tredje bolags nät, vilket medför förluster
(och eventuellt andra olägenheter) för det tredje bolaget, som därför vill ha kompensation.

Fördelen med en vertikalt integrerad elmarknad är att man kan välja enklare tekniska lösningar
då ett bolag sköter alla delar av elsystemet, samt att man kan samordna investeringar i produktion,
transmission och distribution. Den uppenbara nackdelen är att man saknar den press att effektivi-
sera, som uppstår då flera bolag konkurrerar om konsumenternas gunst. I hopp om att kunna öka
effektiviteten på elmarknaden genom att konkurrensutsätta delar av elmarknaden inleddes en glo-
bal omstruktureringsprocess under slutet av 1900-talet. På de omstrukturerade elmarknaderna
delas de vertikalt integrerade bolagen så att man skiljer på konkurrensutsatta verksamheter (pro-
duktion och eventuellt återförsäljning till kund) och monopolverksamheter (systemoperatör och
nätägare).

Bland de omstrukturerade elmarknaderna kan man skilja mellan centraliserade och bilaterala
elmarknader. Kännetecknande för en centraliserad elmarknad är att producenter och konsumenter
inte kan handla direkt med varandra. Producenterna är tvungna att lämna sina säljbud till en cen-
tral elbörs, som drivs av systemoperatören. I vissa fall kan också konsumenterna (eventuellt före-
trädda av en återförsäljare) lämna köpbud till elbörsen, medan man i andra fall låter systemopera-
tören göra en prognos för hur stor lasten kommer att bli under handelsperioden och köper
motsvarande mängd från elbörsen, vilket alltså betyder att systemoperatören fungerar som återför-
säljare för alla konsumenter. För varje handelsperiod fastställs antingen ett elpris för hela markna-
den eller ett antal lokala elpriser, som vart och ett gäller för en viss del av marknaden.

På en bilateral elmarknad har systemoperatören en mer övervakande roll. Aktörerna behöver
inte handla via en elbörs, utan kan köpa och sälja fritt till varandra (alla transaktioner måste dock
rapporteras till systemoperatören, så att det i efterhand går att kontrollera om aktörerna fullgjort
sina åtaganden). Något officiellt elpris finns inte, men i allmänhet finns det en elbörs även på den
bilaterala elmarknaden och priset på elbörsen fungerar som ett riktmärke för de aktörer som hand-
lar bilateralt.

Elhandeln delas upp i flera steg, eftersom elmarknadens aktörer inte vet exakt hur mycket el som
kommer att omsättas under en viss handelsperiod. I ett första steg – förhandshandeln – köper och
säljer aktörerna så mycket som de tror att de behöver. Under själva handelsperioden har man en
realtidshandel, vars syfte är att göra det möjligt för systemoperatören att omfördela produktion
och konsumtion för att upprätthålla säker drift av elsystemet. Slutligen har man en efterhandshan-
del, där man reglerar skillnaderna mellan planerad produktion respektive konsumtion (d.v.s. för-
handshandeln och i viss mån realtidshandeln) och den faktiska produktionen respektive konsum-
tionen. Nedan beskrivs dessa tre steg lite närmare.
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2.2.1 Förhandshandeln
Med förhandshandeln menas all handel som sker före en viss handelsperiod. Varje aktör förväntas
planera så att man varje handelsperiod köper eller själv producerar lika mycket som man säljer eller
själv konsumerar. Det finns en rad olika typer av kontrakt som aktörerna kan ingå med varandra,
från långfristiga kontrakt som löper över flera handelsperioder, till kortfristiga kontrakt som gäller
en enskild handelsperiod och som typiskt ingås dagen före själva handelsperioden. Genom att
kombinera olika kontrakt kan aktörerna erhålla gynnsamma priser för den större delen av sin
omsättning med långfristiga kontrakt, samtidigt som kan anpassa sig till de rådande omständighe-
terna med hjälp av kortare kontrakt (jfr figur 2.3). Nedan ska vi kortfattat beskriva de vanligaste
formerna av förhandshandel.

Elbörser

Aktörer som vill handla på en elbörs lämnar in köp- respektive säljbud. Dessa bud kan se ut på lite
olika sätt. Den enklaste formen av köpbud innebär att man anger det högsta pris som man är villig
att betala för en viss mängd elektrisk energi under en viss handelsperiod. På motsvarande sätt
innebär ett enkelt säljbud att man anger det lägsta pris för vilket man är villig att sälja en viss
mängd energi under en viss handelsperiod. De vanliga köp- och säljbuden gäller således för en
enskild handelsperiod. Man kan även tillåta bud som sträcker sig över flera handelsperioder.
Sådana bud kallas blockbud och måste antas i sin helhet. Om en aktör lämnar in ett köpblock på
1 000 MWh/h under 5 timmar för högst 20 €/MWh, så kommer detta bud således bara att antas
om det genomsnittliga elpriset under samtliga fem timmar är högst 20 €/MWh.

Även principen för hur elpriset beräknas givet aktörernas bud kan skilja sig mellan olika elbörser.
Det vanligaste arrangemanget är elbörser med priskryss. På dessa elbörser arrangeras säljbuden till
en utbudskurva, genom att sortera säljbuden i stigande ordning utifrån de begärda lägsta priset i
budet. På motsvarande sätt arrangeras köpbuden till en efterfrågekurva genom att sortera köpbu-
den efter sjunkande betalningsvilja. Elpriset bestäms sedan av priskrysset, d.v.s. skärningspunkten
mellan de bägge kurvorna (se figur 2.4). Alla bud till vänster om priskrysset antas och alla antagna
bud för handla till samma elpris. Detta innebär alltså att ett köpbud vars högsta pris är högre en
det beräknade elpriset för handelsperioden kommer att antas, liksom säljbud vars lägsta pris är
lägre än elpriset. Notera att de flesta aktörer får ett mer gynnsamt pris än vad man var villiga att
betala respektive sälja för.

Figur 2.3 Exempel på en konsuments elinköp. Denne konsument har ingått ett
långfristigt avtal att köpa ett visst antal MWh/h. Vid de tillfällen då man
planerar att konsumera mer än så kompletteras det långfristiga avtalet
med inköp från elbörsen (d.v.s. ett kortfristigt avtal) och om man i stället
konsumerar mindre säljs överskottet på elbörsen.

h

tid

MWh/h elförbrukning

Fastkraftavtal

Köp från elbörs

Försäljning till elbörs
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En annan variant är att man har ett separat elpris för varje transaktion. Elbörsen listar alla
inkomna bud och om någon aktör tycker att priset är det rätta kan man anta budet.

Vissa elbörser (t.ex. den nordiska elbörsen Nord Pool) har en begränsning på hur mycket som
får handlas mellan olika delar av elnätet. I dessa fall delas nätet in i ett prisområden. Då en aktör läm-
nar ett bud till elbörsen måste man förutom kvantitet, pris och handelsperiod även ange i vilket
prisområde som energi kommer att matas in respektive tas ut från nätet. Om handeln mellan två
områden överskrider de överföringsbegränsningar som satts upp delas marknaden i flera delar
med olika elpriser. 

Bilateral handel

Med bilateral handel menas avtal som sluts direkt mellan två parter. Den bilateral handeln måste
rapporteras in till systemoperatören, eftersom den ska räknas in i de balanserna på efterhands-
marknaden (se avsnitt 2.2.3). Bilateral handel är inte tillåten på centraliserade elmarknader, där alla
transaktioner måste ske via elbörsen.

Flera typer av kontrakt förekommer inom den bilaterala handeln. De två vanligaste typerna av
kontrakt är fastkraftavtal och självbetjäningskontrakt. Fast kraft innebär att man säljer respektive
köper en viss given kvantitet (MWh/h) under en ett antal handelsperioder. Denna typ av kontrakt
används vanligen för att täcka baslasten. Självbetjäningskontrakt innebär att man abonnerar på en
viss maximal effekt. Köparen har sedan rätt att i varje handelsperiod konsumera valfri kvantitet så
länge man inte överskrider den maximala effekten. Denna typ av kontrakt används t.ex. av vanliga
hushållskunder; i detta fall bestäms maximala effekten av vilken säkringsstorlek man har.

€/MWh pris

Figur 2.4 Principen för en elbörs med priskryss. 

MWh/h
omsättning

Köpbud

Säljbud

Tabell 2.1 Några exempel på elbörser.

Elbörs Område Handels-
period Prisbildning Bud lämnas

European Power 
Exchange

Tyskland, Öster-
rike 1 timme Priskryss Senast kl. 12:00 dagen före

Nord Pool Elspot
Danmark, Fin-
land, Norge, 
Sverige

1 timme Priskryss Senast kl. 12:00 dagen före

Nord Pool Elbas Danmark, Fin-
land, Sverige 1 timme Enligt bud Tidigast kl. 14:00 dagen före och senast en 

timme innan handelsperiodens början
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I ett bilateralt kontrakt anges även vilket elpris köparen ska betala. Priset kan antingen vara det-
samma för hela kontraktsperioden (fast pris) eller variera (rörligt pris). Rörliga elpriser kan t.ex.
bestämmas av elpriset på en elbörs plus ett visst påslag.

Notera att såvida man inte tecknar ett fastkraftavtal med fast pris så innebär ett bilateralt kon-
trakt en viss osäkerhet. Den som köper el till rörligt pris vet inte på förhand vilket pris man kom-
mer att få betala och den som säljer el på självbetjäningskontrakt vet inte förrän i efterhand exakt
hur mycket el man sålt under en viss handelsperiod.

Finansiell elhandel

Den finansiella elhandeln är en handel med olika slag av prisförsäkringar. Ett finansiellt derivat är
ett bilateralt avtal mellan två parter. Handel med finansiella derivat rapporteras inte in till systemo-
peratören och räknas inte in i balanserna på efterhandsmarknaden. Därför kan handel med derivat
förekomma även på centraliserade elmarknader, trots att de utgör bilaterala avtal.

För att förenkla handeln med finansiella derivat kan man införa olika typer av standardkontrakt.
Dessa kan sedan förmedlas via särskilda handelsplatser på en elbörs. Några exempel på finansiella
derivat är optioner respektive terminer:

•Optioner. Antag att bolag B vill köpa en viss mängd kraft under en viss given period
och att bolaget inte är villiga att betala mer än ett visst maxpris. Bolag B kan då köpa el
från elbörsen, samtidigt som man tecknar ett kontrakt med bolag A där bolag A lovar
att betala mellanskillnaden som börspriset blir högre än bolag B:s önskade maxpris.
Bolag B betalar bolag A för detta avtal. Bolag A behöver inte vara ett kraftbolag.

•Terminer. Bolag B vill under en given period köpa en viss mängd kraft till ett visst
pris under en viss period. Bolag B kommer överens med bolag A om ett givet pris för
detta. Bolag A får respektive får betala mellanskillnaden mellan börspriset och det av-
talade priset. Bolag A behöver inte vara ett kraftbolag.

2.2.2 Realtidshandeln
Med realtidshandeln avses den handel som sker inom en handelsperiod. Den viktigaste aktören på
realtidsmarknaden är systemoperatören, som ju har ansvaret för att i realtid upprätthålla säker drift
av elsystemet. Ibland måste systemoperatören därför kunna styra produktionen respektive kon-
sumtionen, och denna uppgift kan lösas genom att realtidshandel. Som vanligt finns det flera sätt
att utforma realtidshandeln på. I det här kompendiet skiljer vi på två huvudtyper av realtidshandel:
reglermarknad respektive central drift.

Reglermarknad

Med en reglermarknad är det normalt aktörerna själva som beslutar hur mycket de ska producera
respektive konsumera, men vid behov kan systemoperatören förmå en viss aktör att ändra sin pro-
duktion eller konsumtion genom att aktivera de bud som lämnats in till reglermarknaden. Två sor-
ters bud kan lämnas till reglermarknaden. Vid nedreglering tillförs systemet mindre energi än vad
som avtalats på förhandsmarknaden (en producent verkställer således ett nedregleringsbud genom
att minska sin produktion, medan en konsument verkställer nedreglering genom att öka sin kon-
sumtion). Nedreglering betyder alltså att aktören köper reglerkraft av systemoperatören och ett
nedregleringsbud anger således hur mycket aktören kan nedreglera (i MW) och det maximala priset
(i €/MWh) som man är villig att betala för reglerkraften. På motsvarande sätt innebär uppreglering
att aktören säljer reglerkraft till systemoperatören, d.v.s. ett uppregleringsbud anger hur mycket
man kan uppreglera och det lägsta pris till vilket aktören kan tänka sig att sälja reglerkraft. Till skill-
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nad från bud på förhandsmarknaden, så innebär ett reglerbud ett fysiskt åtagande – systemopera-
tören mäter produktion och konsumtion och kan kontrollera att avropade reglerbud verkligen
genomförs inom stipulerad tid. 

Priserna på reglermarknaden kan antingen vara olika för varje avropat bud, eller så kan man ha
enhetliga ned- respektive uppregleringspriser. Separata priser innebär att de aktörer som köper
reglerkraft betalar just det pris de angav i sina nedregleringsbud och de aktörer som säljer regler-
kraft får så mycket betalt som de angav i sina uppregleringsbud. Med denna prissättningsprincip
kan aktörerna – förutsatt att konkurrensen är god – inte tjäna någonting på realtidshandeln; t.ex.
köper en producent reglerkraft till samma pris som det hade kostat att själv producera den (jfr
figur 2.5b) och får vid försäljning just så mycket betalt för reglerkraften som det kostade att produ-
cera den (jfr figur 2.5c). En sådan ordning ger ingen extra vinst för de producenter och konsumen-
ter som deltar i realtidshandeln och förutsätter således att de tar ett samhällsansvar eller att de helt
enkelt är skyldiga att lämna in reglerbud när så är möjligt. För att göra en reglermarknad lite mer
lockande kan man i stället använda marginalkostnadsprissättning, vilket innebär att man definierar
ett nedregleringspris, som är lika med det lägsta priset bland de avropade nedregleringsbuden,
samt ett uppregleringspris, som är lika med högsta priset bland de avropade uppregleringsbuden.
Alla avropade bud erhåller sedan dessa reglerpriser. Därmed kan t.ex. en producent köpa regler-
kraft till ett pris som är lägre än vad det hade kostat att producenten att själv producera samma
kvantitet (jfr figur 2.5d) eller sälja reglerkraft till ett pris som är högre än produktionskostnaden (jfr
figur 2.5e).3

Central drift

Vid central drift är det systemoperatören som fattar beslutet om hur mycket övriga aktörer ska
producera eller konsumera. Driftsplanen baseras på de bud som de övriga aktörerna lämnat till
förhandshandeln. För att ge aktörerna möjlighet att korrigera bud som baserats på felaktiga prog-
noser kan aktörerna tillåtas justera sina bud inför realtidshandeln (för att minska risken för mark-
nadsmanipulationer kan man kräva att aktörerna endast får ändra sina bud om de anför en rimlig
motivering). Varje handelsperiod delas in i driftsfaser (i t.ex. Australien används femminutersperi-
oder) och i varje driftsfas genomför systemoperatören en ekonomisk driftsoptimering, vilket bety-
der att man löser ett korttidsplaneringsproblem baserat på de olika aktörernas bud. Resultatet från
driftsoptimeringen anger t.ex. hur mycket som ska produceras i varje kraftverk. För varje driftsfas
får man ett pris (eller olika priser för olika delar av nätet om man i driftsoptimeringen tar hänsyn
till förluster och/eller transmissionsbegränsningar); dessa priser kallas realtidspriser. 

2.2.3 Efterhandshandeln
Som påpekats tidigare är syftet med elhandeln att se till att någon betalar för all el som omsätts i
elsystemet. Då en handelsperiod avslutats kan systemoperatören för varje balansansvarig samman-
ställa hur mycket den balansansvarige och dennes klienter faktiskt producerat respektive konsume-
rat, samt hur mycket man köpt och sålt på förhands- och realtidsmarknaderna. Härvidlag kommer
det så gott som alltid att finnas en viss avvikelse mellan inmatad och uttagen energi. Efterhands-
handeln är till för att korrigera dessa avvikelser.

Alla balansansvariga som har en obalans är skyldiga att handla på efterhandsmarknaden så att de
kommer i balans. En balansansvarig som har positiv obalans (d.v.s. som matat in mer energi än vad

3. Det går faktiskt även att kombinera de två prissättningsprinciperna. Ett exempel på detta är den nordiska
elmarknaden, där reglerbud som avropats för att hålla balansen mellan produktion och konsumtion beta-
las enhetliga upp- och nedregleringspriser, medan bud som avropats av för att förhindra att någon del av
nätet blir överbelastat (s.k. mothandel) får separata priser.
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Intäkt

Utgift

Figur 2.5 Principer för prissättning på en reglermarknad. I exemplet har vi
sju kraftverk ordnade efter stigande rörliga produktionskostna-
der. På förhandsmarknaden har man sålt el motsvarande den
planerade produktionen i diagram a, vilket resulterat i det mar-
kerade systempriset.
Varje producent lämnar nu bud till reglermarknaden. De kraft-

verk som kan nedreglera är villiga att betala ett pris som inte
överstiger deras rörliga produktionskostnad (annars förlorar de
på att köpa reglerkraft). På motsvarande vis är de kraftverk som
kan uppreglera endast villiga att göra så om de får minst lika
mycket betalt som den rörliga produktionskostnaden. 
I diagram b och c handlas reglerkraft till separata priser (mot-

svarande de övre respektive undre gränserna som angavs i reg-
lerbuden). I diagram d och e används enhetliga ned- respektive
uppregleringspriser. De reglerbud som avropas först får nu ett
gynnsammare pris för reglerkraften än den egna rörliga produk-
tionskostnaden.
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€/MWh pris

MWh/h

produktion

€/MWh pris

MWh/h

produktion

€/MWh pris

MWh/h

produktion

€/MWh pris

MWh/h

produktion

€/MWh pris

planerad

system-
pris

a) Ingen reglering.

nedreglering

nedreglering

uppreglering

uppreglering

b) Nedreglering med eget reg-
lerpris för varje bud.
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uppreglerings-
pris

system-
pris

system-
pris

system-
pris

system-
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som har tagit ut) säljer balanskraft till systemoperatören. Om man i stället har en negativ obalans
måste man köpa balanskraft av systemoperatören.

Priset på balanskraften brukar i allmänhet kopplas till de priser som används vid realtidshandeln
och som vanligt finns det flera varianter. Frågan är dels om man använder genomsnittspriser (så
sker t.ex. i Danmark, England-Wales och Spanien) eller marginalpriser (vilket används i t.ex. Aus-
tralien, Finland, Norge och Sverige), samt dels om man har ett eller flera priser för balanskraft. Ett
enprissystem innebär att all balanskraft köps och säljs till ett och samma pris (används t.ex. i Aus-
tralien, Norge, Spanien och Tyskland), medan ett tvåprissystem innebär att man har separata priser
för negativ respektive positiv obalans (så gör man t.ex. i Danmark, Finland, Sverige och England-
Wales).

I figur 2.6 ges en översikt av hur en- respektive tvåprissystem fungerar. Om realtidshandeln krävt
både uppreglering och nedreglering måste man först avgöra åt vilket håll nettoregleringen under
handelsperioden skett; om systemoperatören köpt mer reglerkraft än vad man har sålt så räknas
handelsperioden som uppreglering och vice versa. I ett enprissystem gäller uppregleringspriset för
all balanskraft under en uppregleringsperiod (figur 2.6a) och nedregleringspriset används under
nedregleringsperioder (figur 2.6b). Om man vid realtidshandeln använt central driftsoptimering i
stället för en reglermarknad utgår man från realtidspriset i stället för upp- respektive nedregle-
ringspriset.

Tvåprissystem innebär att man ger ett mindre gynnsamt pris till de aktörer som förmodas vara
orsak till att reglerbud behövde aktiveras. Under en uppregleringsperiod får de aktörer som tillfört
systemet för lite energi, d.v.s. som har en negativ balans, betala uppregleringspriset (som är högre
än priset på förhandsmarknaden), medan aktörerna med positiv balans får samma pris som gällde
på förhandsmarknaden (figur 2.6c). Vid nedreglering är det i stället de aktörer som hade en positiv
obalans som förväntas vara orsaken till reglerbehovet och som därför får betalt till nedreglerings-
priset (som är lägre än priset på förhandsmarknaden), medan övriga aktörer får samma pris som
på förhandsmarknaden (figur 2.6d). Samma tankegång kan även användas då man har centralt
satta realtidspriser; om realtidspriset är högre än förhandspriset har man en uppregleringsperiod
och vice versa.

Med ett enprissystem får en balansansvarig som har haft obalans åt ”rätt håll” (d.v.s. positiv oba-
lans när systemet har en nettouppreglering respektive negativ obalans då systemet har en netto-
nedreglering) köpa eller sälja balanskraft som är förmånligare än priset på förhandsmarknaden, vil-
ket alltså innebär att det i vissa fall kan vara lönsamt att ha en obalans. Enprissystem introducerar
således en möjlighet att avsiktligt skaffa sig en obalans, men det är svårt att se att någon aktör sys-
tematiskt skulle kunna utnyttja denna möjlighet. Däremot så innebär förstås enprissystem att en
aktör som är balansansvarig för osäker produktion eller konsumtion får lägre kostnader, eftersom
kostnaden för de tillfällen då man har obalans åt ”fel håll” i någon mån kan kompenseras av för-
tjänsten vid de tillfällen då man har obalans åt ”rätt håll”. Med ett tvåprissystem kan man aldrig
tjäna på att vara i obalans, vilket leder till högre kostnader för de balansansvariga och som därför
kan förmodas känna en större press att hålla sin egen balans varje handelsperiod.

Exempel 2.1 (handel med balanskraft): Betrakta två balansansvariga aktörer
på en elmarknad. Aktör A är både producent och återförsäljare och måste planera
egen produktion och handel på elbörsen så att man täcker kundernas förväntade last
under timmen. Aktör B är en ren producent. I tabell 2.2 visas de två aktörernas planer
för handelsperioden mellan 10:00 och 11:00.
Klockan 10:15 drabbas ett av aktör A:s kraftverk av ett längre driftstopp i ett kraftverk
som producerar 200 MW. För att i någon mån kompensera bortfallet ökar A produk-
tionen i sina vattenkraftverk med 180 MW klockan 10:30.
Aktör B lämnade in ett säljbud till elbörsen för ett kraftverk med en produktionskost-
nad på 24 €/MWh, men priset på elbörsen blev bara 20 €/MWh, så budet acceptera-
2.2 Elhandel 17



Kapitel 2 Elmarknadens uppbyggnad
des inte. Eftersom aktör B har ledig kapacitet i ett kraftverk som kan startas snabbt
har man lämnat in ett uppregleringsbud på maximalt 300 MW för 24 €/MWh.
Klockan 10:20 aktiverar systemoperatören 240 MW från detta bud och kraftverket
startar 10:35.
När systemoperatören samlar in mätdata för den aktuella handelsperioden visar det
sig att aktör A:s kunder (som bolaget är balansansvarigt för) har förbrukat mer än vad
företaget planerat för, närmare bestämt 1 240 MWh i stället för 1 200 MWh. För
aktör B, som äger ett antal vindkraftparker, visar sig det sig att man har producerat
20 MWh mer än vad man planerat.
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Figur 2.6 Olika typer av prissättning för efterhandshandeln. En aktör har positiv
obalans då man matat in mer energi under handelsperioden än vad man
tagit ut. Systempriset syftar till elpriset på förhandsmarknaden, medan
uppreglerings- och nedregleringspriserna syftar till priserna på regler-
marknaden (vilket motsvarar realtidspriset om man använder central
drift).
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Kapitel 2 Elmarknadens uppbyggnad
Inga andra uppregleringsbud än aktör B:s har aktiverats under handelsperioden, så
uppregleringspriset blev 24 €/MWh. 
a) Vad blir priset på balanskraft om man har ett enprissystem? Tjänar eller förlorar
aktörerna på sina obalanser?
b) Vad blir priset på balanskraft om man har ett tvåprissystem? Tjänar eller förlorar
aktörerna på sina obalanser?

Lösning: Vi börjar med att beräkna de bägge aktörernas obalanser. Aktör A hade pla-
nerat att producera 1 000 MWh, men p.g.a. driftstoppet minskade produktionen med
45/60 h· 200 MW = 150 MWh. Detta kompenseras till viss del av att man under 30
minuter producerade 180 MW mer än planerat, d.v.s. en ökning på 90 MWh. Samti-
digt har man köpt 200 MWh på elbörsen, vilket ger en total tillförsel på 1 140 MWh.
Bolagets last uppgår dock till 1 240 MWh, vilket ger en negativ obalans på 100 MWh.
Aktör B skulle ha producerat 500 MWh enligt planen, men vindkraften har gett ett
extra tillskott på 20 MWh och dessutom ökade man produktionen med
25/60 h·240 MW = 100 MWh. Totalt har man alltså producerat 620 MW, medan man
har sålt 500 MWh till elbörsen och 100 MWh reglerkraft till systemoperatören. Detta
ger en positiv obalans på 20 MWh.
a) I ett enprissystem handlar alla aktörer balanskraft till samma pris (i detta fall upp-
regleringspriset 24 €/MWh). Aktör A måste köpa 100 MWh, vilket kostar 2 400 €.
Hade man känt till detta i förväg hade man i stället kunnat köpa 100 MWh på elbör-
sen för 2 000 € (vi antar att omsättningen på elbörsen är så stor att ett extra köp på
100 MWh inte påverkar elpriset). Obalansen kostar alltså aktör A 400 €.
Aktör B måste sälja 20 MWh, vilket ger en intäkt på 480 €. Hade man känt till den
ökade vindkraftproduktionen i förväg och sålt den på elbörsen hade man dock bara
fått 400 €. Aktör B tjänar alltså 80 € på obalansen.
b) Med tvåprissystemet får aktörerna köpa balanskraft till uppregleringspriset
24 €/MWh och sälja till börspriset 20 €/MWh. Kostnaden för aktör A är därför den-
samma som i ett enprissystem, d.v.s. aktör A förlorar 400 € på obalansen. För aktör B
sjunker intäkterna av den sålda balanskraften till 400 €, vilket gör att aktör B varken
förlorar eller tjänar något på sin obalans.

Slutligen kan det nämnas att det finns ytterligare några varianter på hur balanskraften prissätts.
Man kan t.ex. vilja kompromissa mellan önskan att motivera de balansansvariga att hålla sin balans
och önskan att inte missgynna aktörer som har svårt att förutsäga eller reglera produktion och
konsumtion. En sådan kompromiss är att använda ett tvåprissystem där de aktörer som har oba-
lans åt ”rätt håll” inte får ett pris som är lika fördelaktigt som motsvarande reglerpris, men som
ändå är bättre än priset på förhandsmarknaden (t.ex. ett en och en halv-prissystem som i
figur 2.6e). Man kan också låta bli att bestraffa mindre obalanser med ett ofördelaktigt pris (s.k.
vingelmån; se figur 2.6f).

Tabell 2.2 Planerad produktion och handel i exempel 2.1.

Aktör A Aktör B

Egen produktion 1 000 500
Köp från elbörsen 200
Försäljning till elbörsen 500
Försäljning till slutkonsumenter 1 200
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Kapitel 3

PRISBILDNING PÅ
ELMARKNADER
I detta kapitel behandlas en enkel modell för prisbildning på elmarknader. Syftet med modellen är
att ge en grundläggande förståelse av vilka faktorer som påverkar elpriset och vilket betydelse
enskilda faktorer kan tänkas ha.

3.1 PRISBILDNING
Precis som alla andra varor som säljs på en fri marknad bestäms elpriset av utbud och efterfrågan.
Antag att man har ett antal producenter1 och att man vet hur mycket de kan producera av en viss
vara och vilka produktionskostnader de har. Man kan då ställa samman en utbudskurva, som visar
hur mycket av varan som kommer att produceras totalt vid ett visst pris. På samma sätt kan man
skapa en efterfrågekurva som visar den totala konsumtionen vid ett visst pris. I figur 3.1 visas ett
exempel på sådana kurvor.

Priset på marknaden bestäms av skärningspunkten mellan utbuds- och efterfrågekurvorna. Man
kan visa att denna omsättning maximerar den totala nyttan, d.v.s. detta är den samhällsekonomiskt
mest effektiva lösningen. Notera att detta är en stabil jämviktspunkt för marknaden, eftersom
ingen aktör kan göra några förtjänster på att försöka avvika från detta pris. Betrakta till exempel en
producent som inte lyckats sälja sin produktion, p.g.a. att producenten begär ett pris som är högre
än marknadspriset. Ingen konsument kommer att vara intresserad av att köpa från denne produ-
cent, eftersom de kan köpa samma vara av andra producenter till det lägre marknadspriset. Visser-
ligen finns det även några konsumenter som vid den rådande jämvikten inte köper något alls, men
de är å andra sidan inte villiga att betala ens marknadspriset. Det enda vår exempelproducent kan
göra för att skaffa sig fler kunder är alltså att sänka priset. Detta är enbart lönsamt för producenten
så länge priset är högre än marginalkostnaden, d.v.s. producentens rörliga tillverkningskostnad.

Om vi i stället betraktar en producent som faktiskt lyckats sälja sin vara, så skulle denne kunna
öka sin vinst genom att begära ett högre pris. Detta är dock bara möjligt så länge det begärda pri-
set inte är högre än marknadspriset. Om producenten försöker överskrida denna gräns kommer
kunderna i stället att vända sig till den billigaste producenten med ledig produktionskapacitet.
Detta förutsätter förstås att det finns många producenter på marknaden och att producenternas
marginalkostnad inte skiljer sig alltför mycket åt, så att det alltid finns en producent med ledig
kapacitet till en marginalkostnad som bara är något högre än marknadspriset.

Liknande resonemang som vi gett för producenterna gäller även för konsumenterna. Av detta

1. Vi antar att alla producenter tillverkar likvärdiga produkter.
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kan vi sluta oss till att om konkurrensen på marknaden är god så tvingas producentera att erbjuda
sina varor till marginalkostnadspris, vilket innebär att utbudskurvan motsvarar en marginalkost-
nadskurva. På samma sätt motsvarar efterfrågekurvan en marginalvärdeskruva. Vi kan också dra
slutsatsen att alla producenter och konsumenter kommer att handla till samma pris, även om vissa
producenter har en marginalkostnad som är lägre än priset.

3.2 EN ENKEL PRISMODELL
Om man vill göra en närmare analys av hur elpriset varierar på en elmarknad krävs detaljerade
simuleringsmodeller av den typ som beskrivs i kapitel 6. I det här avsnittet presenteras en enklare
modell, som lämpar sig för överslagsberäkningar eller för att skaffa sig en mer ungefärlig uppfatt-
ning om vilken inverkan olika faktorer har på elpriset.

Antaganden

Idén med den enkla prismodellen är att bortse från lastvariationerna inom dygnet och enbart upp-
skatta elpriset genom att studera utbud och efterfrågan på årsbasis. För att kunna göra detta måste
vi göra några förenklande antaganden. (Senare i detta avsnitt kommer vi att studera vad som hän-
der om man släpper vissa av antagandena.)

•Perfekt konkurrens. För att det ska anses råda perfekt konkurrens på en marknad
måste en rad villkor vara uppfyllda, bl.a. måste aktörerna vara rationella, de måste vara
fria att handla med varandra och det får inte förekomma marknadsmakt. Om dessa
förutsättningar är uppfyllda kommer priset att sättas i enlighet med den princip som
beskrevs i avsnitt 3.1.

•Perfekt information. Med perfekt information menas att alla aktörer har exakt
kunskap om alla parametrar av betydelse för deras beslut.

•Inga effektbegränsningar. Detta innebär att de kraftverk som behövs för att
producera tillräckligt med energi per år även har tillräckligt stor installerad effekt för
att kunna täcka lasten i varje ögonblick under hela året.

•Inga nätbegränsningar. Det räcker inte med att tillräckligt med effekt finns till-
gänglig i ett system; elproduktionen måste kunna distribueras till förbrukarna också.
Antagandet om att det inte finns några nätbegränsningar innebär alltså att detta alltid
är möjligt.

•Inga magasinsbegränsningar. Det måste vara möjligt att fritt utnyttja vatten-
kraften under hela året. För att detta ska vara möjligt krävs att det inte finns några ma-

pris

kvantitet

efterfrågan utbud

Figur 3.1 Utbud och efterfrågan på en marknad. 
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Kapitel 3 Prisbildning på elmarknader
gasinsbegränsningar som hindrar oss från att spara önskad mängd vattenkraftenergi
från en del av året till en annan.

•Lasten är inte priskänslig. Om lasten inte är priskänslig så motsvaras efterfråge-
kurvan av ett lodrätt streck vid den omsättning som motsvarar den årliga lasten. Att
förenkla efterfrågekurvan på detta sätt är rimligt på många elmarknader, eftersom de
allra flesta kunderna har självbetjäningskontrakt2 där de betalar ett fast pris per kWh.
Dessa konsumenter har således ingen anledning att ändra sin elkonsumtion om elpri-
set skulle stiga.

Utbudskurvan ställer vi samman genom att kombinera den rörliga driftkostnaden för kraftver-
ken med potentialen för elproduktionen i respektive kraftverk. Det genomsnittliga elpriset under
ett år (eller någon annan längre tidsperiod) kan då skattas genom att man beräknar skärningspunk-
ten mellan utbud och efterfrågan, i enlighet med den allmänna ekonomiska teorin för prisbildning
som beskrevs ovan.

Exempel 3.1 (elpris på enkel elmarknad): Antag att man har ett kraftsystem
som försörjs med vattenkraft och kolkondens. Potentialen för vattenkraften begränsas
av tillrinningen som är 60 TWh/år. Potentialen för kolkondensen är 30 TWh/år. Las-
ten uppgår till 75 TWh/år. De rörliga driftkostnaderna antas vara 30-60 SEK/MWh
för vattenkraften och 160-180 SEK/MWh för kolkondensen. Driftkostnaderna antas
vara linjära inom de angivna intervallen, d.v.s. då produktionen är lika med noll är pri-
set lika med det lägre värdet och vid maximal produktion är priset lika med det högre
värdet. Antag perfekt konkurrens, perfekt information och inga nät-, magasins- eller
effektbegränsningar. Vad får man för elpris i detta system? Beräkna även skillnaden
mellan rörlig produktionskostnad och total intäkt från kraftförsäljningen.
Lösning: Utbudskurvan för detta system visas i figur 3.2. Vid en årlig elförbrukning
som är mindre än 60 TWh kan systemet försörjas enbart med vattenkraften. Antagan-
det om inga nät-, magasins- eller effektbegränsningar gör att det tillgängliga vattnet
kan fördelas över året så att man täcker all last. Om priset vore olika under olika delar
av året skulle vattenkraftägarna kunna tjäna pengar på att i magasinen spara vatten
från lågprisperioder till högprisperioder. Detta gör att priset ökar i lågprisperioderna
och sjunker i högprisperioder, så att priset i slutändan blir helt utjämnat över året. 
Vid en elförbrukning som är större än 60 TWh måste en del av kolkondensen använ-
das. Då elförbrukningen är 75 TWh används den del av kolkondensen som kostar

2. Se avsnitt 2.2.1.
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Figur 3.2 Utbud och efterfrågan för elmarknaden i exempel 3.1. 
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mindre än 170 SEK/MWh. Antagandet om perfekt information innebär att vatten-
kraftägarna är medvetna om detta och därför begär 170 SEK/MWh för sin elproduk-
tion. Antagandet om perfekt konkurrens innebär att ingen kommer att sälja el för ett
högre pris än 170 SEK/MWh, eftersom man då blir utkonkurrerad av någon annan
som kan sälja el för 170 SEK/MWh.
Den totala rörliga produktionskostnaden blir i detta exempel

PC =  = 5 175 MSEK,

medan intäkterna blir
PV = 75 · 170 = 12 750 MSEK,

d.v.s. producenternas totala överskott är 12 750 – 5 175 = 7 575 MSEK. Det bör dock
påpekas att detta överskott utgör inte någon ren vinst, utan ska även användas till att
täcka fasta kostnader som avskrivningar och personalkostnader.

Priskänslig last

Den enkla prismodellen förändras inte särskilt mycket om man tar bort antagandet att lasten inte
är priskänslig; vi söker fortfarande skärningspunkten mellan utbuds- och efterfrågekurvorna.

Exempel 3.2 (priskänslig last). Betrakta elmarknaden i exempel 3.1, men antag
att man dels har en del av lasten som inte är priskänslig last och dels en mindre andel
priskänslig last. Den icke-priskänsliga lasten är på 72 TWh/år, medan den priskänsliga
lasten är 10 TWh om priset är högst 100 SEK/MWh och avtar linjärt tills dess att pri-
set är uppe i 200 SEK/MWh; vid denna prisnivå är den priskänsliga konsumtionen
nere på noll. Antag perfekt konkurrens, perfekt information och inga nät-, magasins-
eller effektbegränsningar. Vad får man för elpris i detta system? Hur stor blir förbruk-
ningen?
Lösning: Utbuds- och efterfrågekurvorna för detta system visas i figur 3.3. Vatten-
kraften räcker inte ens till att täcka den icke-priskänsliga lasten, så en viss mängd kol-
kondens måste användas. Eftersom denna är dyrare än 100 SEK/MWh så kommer en
del priskänsliga konsumenter att minska sin förbrukning. Antag att elpriset är λ.
Bidraget från kolkondensen kan skrivas

60 30 60+( )
2

----------------------- 15 160 170+( )
2

-----------------------------⋅+⋅

Figur 3.3 Utbud och efterfrågan för elmarknaden i exempel 3.2. 
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Då elpriset överskrider 100 SEK/MWh minskar den priskänsliga lasten med 0,1 TWh
för varje SEK/MWh som priset ökar. Den totala lasten är således 82 – 0,1(λ – 100).
Om vi sätter produktion lika med konsumtion får vi ekvationen

60 +  = 82 – 0,1(λ – 100).

Lösningen till denna ekvation ger oss elpriset λ = 170. Vid detta pris försvinner
7 TWh av den priskänsliga konsumtionen, så den totala förbrukningen blir 75 TWh.

Inverkan av magasinsbegränsningar

I verkligheten är inte inflödet till vattenmagasinen jämt fördelat över året. I Norden kommer den
största delen av inflödet under vårfloden (april till juni) medan den största delen av elkonsumtio-
nen sker under vintern. Man är därför tvungen att spara stora mängder vatten från våren och som-
maren till vintern. Om inflödet är alltför stort i förhållande till magasinens kapacitet blir man dock
tvungen att öka vattenkraftproduktionen för att undvika att behöva spilla vatten. Detta skulle
kunna leda till att det uppstår effektbegränsningar under de perioder då vattenkraften måste öka
sin produktion eller att inte tillräckligt med vatten finns lagrat i magasinen då lasten är stor.

I prismodellen kan inverkan av magasinsbegränsningar studeras genom att man delar upp året i
flera delar som behandlas separat:

Exempel 3.3 (magasinsbegränsningar). Antag att man på elmarknaden i
exempel 3.1 har en magasinsbegränsning på 18 TWh. Under det första halvåret är las-
ten 35 TWh och tillrinningen 50 TWh, vilket alltså innebär att last och tillrinning
under det andra halvåret är 40 TWh respektive 10 TWh. Antag vidare att elmarkna-
dens vattenmagasin är helt tomma vid årets början och helt fyllda vid halvårsskiftet.
Beräkna elpriset under året. Man kan förutsätta att kolkondenspotentialen är lika för-
delad över året.
Lösning: Under det första halvåret har man möjlighet att producera 32 TWh vatten-
kraft, d.v.s. tillrinningen under halvåret minus det vatten som finns sparat vid halvårs-
skiftet. Dessutom kan man utnyttja hälften av kolkondenspotentialen. Detta resulterar
i den marginalkostnadskurva som visas i figur 3.4 och ett elpris på 164 SEK/MWh.

30 λ 160–
180 160–
------------------------ .⋅

30 λ 160–
180 160–
------------------------⋅

Figur 3.4 Utbud och efterfrågan för det
första halvåret. 

Figur 3.5 Utbud och efterfrågan för det
andra halvåret. 
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Under det andra halvåret har man bara tillgång till 18 + 10 = 28 TWh vattenkraft, samt
hälften av kolkondenspotentialen. Detta ger marginalkostnadskurvan i figur 3.5.
Elpriset under det andra halvåret blir 176 SEK/MWh.
Observera att elpriset blev högre efter att magasinen hade fyllts. Om elpriset varit
lägre i det andra halvåret hade det ju varit lönsamt att spara mindre vatten till denna
del av året och i stället hade man använt vattnet för att sänka elpriset under det första
halvåret. På så sätt hade man kunnat flytta vatten från det andra halvåret till det första
tills man fått samma elpris i bägge perioderna.

Prognososäkerhetens betydelse

I verkligheten är det omöjligt att ha perfekt information om alla faktorer som påverkar driften av
kraftsystemet. Detta gäller framför allt i kraftsystem med ett stort inslag reglerbar vattenkraft,
eftersom man då behöver känna till såväl tillrinning, tillgänglighet i termiska kraftverk som last för
att optimalt kunna utnyttja vattenkraften. Dessa storheter måste dock uppskattas genom progno-
ser. Ju bättre prognos man har tillgång till, desto bättre kommer man att kunna utnyttja sina resur-
ser.

En av de faktorer som är förknippad med störst osäkerhet är den årliga tillrinningen. Om man
tror att det kommer att bli en hög tillrinning den närmaste tiden så kommer därmed behovet av
termisk kraft att minska och då blir också marginalpriset relativt lågt. Det motsatta gäller om man
tror att det blir en låg tillrinning vilket ger förväntningar om höga marginalkostnader i systemet.
Denna princip illustreras i följande exempel:

Exempel 3.4 (osäkerhet i tillrinningen): Antag att man har en elmarknad
med en potential om 30 TWh/år kolkondens. Dessutom finns det vattenkraft, men
kunskapen om tillrinningen för de kommande tolv månaderna ändras enligt figur 3.6,
d.v.s. i början av året tror man att tillrinningen blir 60 TWh, men p.g.a. ökad neder-
börd under våren så stiger förväntningarna till 69 TWh vid halvårsskiftet. Framemot
hösten är dock tillrinningen mycket sämre än normalt, vilket gör att förväntningarna
minskar kontinuerligt till 57 TWh vid årets slut. Lasten uppgår till 75 TWh/år. De rör-
liga driftkostnaderna antas vara linjära inom de angivna intervallen, d.v.s. då produk-
tionen är lika med noll är priset lika med det lägre värdet och vid maximal produktion
är priset lika med det högre värdet. Antag perfekt konkurrens, perfekt information
sånär som på tillrinningen, samt att det inte finns några nät-, magasins- eller effektbe-
gränsningar. Hur kommer elpriset att utvecklas i detta system under det studerade
året?

5 vecka
tid på året

70

60

50

TWh/år V

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Figur 3.6 Prognoserad vattenkraftpotential för de kommande tolv månaderna i
exempel 3.4. 
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Lösning: För vecka 1 gäller precis samma förutsättningar som i exempel 3.1 och
elpriset blir därmed detsamma, d.v.s. 170 SEK/MWh. Det kan påpekas att denna slut-
sats bygger på att alla aktörer har samma prognos angående tillrinningen.
Vid halvårsskiftet tror man att tillrinningen blir 69 TWh för det kommande året.
Utbudskurvan i detta fall visas i figur 3.7. I figuren visas också resultatet från
exempel 3.1 med en prickad linje. Skillnaden är att den ökade mängden vattenkraft
gjort att kolkondensdelen av utbudskurvan förskjutits åt höger. Med samma resone-
mang som i exempel 3.1 kan man räkna ut att elpriset blir 164 SEK/MWh.
Eftersom kolkondensens marginalkostnad är en linjär funktion blir också elpriset λ en
linjär funktion av förväntad elproduktion i vattenkraften de kommande tolv måna-
derna:

λ = 160 +  = 210 –  SEK/MWh.

Denna funktion gäller förstås enbart då elförbrukningen är 75 TWh/år och om mar-
ginalkostnaden bestäms av kolkondensen, d.v.s. då 45 ≤ V ≤ 75. Med denna ekvation
och förväntningarna på vattenkraftpotentialen enligt figur 3.6 så erhålls ett varierande
elpris så som visas i figur 3.8.

Figur 3.7 Utbud och efterfrågan vid halvårsskiftet i exempel 3.4. 
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Figur 3.8 Elprisutvecklingen under ett år i exempel 3.4. 
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Marknadsdominans

Marknadsdominans uppstår då en eller flera aktörer får en så stor marknadsandel att de kan börja
påverka marknadspriset. En producent som är dominerande kan öka sin vinst genom att dra ner
sin elproduktion. De kan också knäcka konkurrenter genom att sälja el till lägre pris än marginal-
kostnaden, och därigenom pressa ner elpriset till en nivå där konkurrenten inte längre går med
vinst. Detta innebär alltså att producenten accepterar en begränsad förlust för att bli av med en
konkurrent och därigenom öka vinsten på lång sikt.

En aktör med marknadsdominans brukar kallas för en prissättare, till skillnad från övriga aktörer
som är pristagare. Om man har perfekt konkurrens på en marknad är alla aktörer pristagare. Skillna-
den mellan pristagare och prissättare visas i figur 3.9. En pristagare har så liten produktionskapaci-
tet i förhållande till den totala omsättningen på marknaden att producentens agerande inte har
någon inverkan på efterfrågan, så som visas i figur 3.9a. Denne producent maximerar sin vinst
genom att producera upp till den nivå då den marginalla produktionskostnaden (d.v.s. utbudkur-
van) är lika med konsumenternas marginella nytta av produkten (vilket alltså är efterfrågekurvan).
Om alla producenter producerar så mycket att deras marginalkostnader är lika med den marginella
nyttan har marknaden kommit till den jämviktspunkt som är samhällsekonomiskt mest lönsam.

Om producenten däremot är prissättare blir situationen en annan. En prissättare har så stor del
av marknaden att producentens agerande påverkar priset. I figur 3.9b ser man att producenten
genom att minska produktionen från q till q* visserligen minskar sin vinst med en summa motsva-
rande den skuggade ytan B, men å andra sidan så ökar priset på den kvarvarande försäljningen vil-
ket motsvarar den skuggade ytan A. Om A är större än B är det alltså lönsamt för prissättaren att
minska produktionen. Det bör påpekas att produktionsminskningen är lönsam för prissättaren,
men inte för samhället som helhet!

Eftersom dominerande aktörer inte är bra ur samhällsekonomisk synpunkt försöker man genom
konkurrenslagstiftning förhindra att marknadsdominans uppstår. Detta är dock mycket svårt,
eftersom det ofta kan vara svårt att bevisa att företag har utnyttjat sin dominerande ställning.

Exempel 3.5 (en dominant aktör): Antag att man har en elmarknad med en
dominerande producent, AB Kraftjätten, som kan producera upp till 60 TWh/år till
priset 40 SEK/MWh. Övriga producenter har väldigt liten produktionskapacitet i för-
hållande till omsättningen på elmarknaden. Deras produktionskostnader varierar mel-
lan 40 SEK/MWh och 200 SEK/MWh, så som framgår av figur 3.10.
Under ett visst år är efterfrågan 80 TWh och vi antar att denna efterfrågan inte är pris-
känslig. Antag perfekt information, samt att det inte finns några nät-, magasins- eller
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efterfrågan

utbud

efterfrågan utbud

A
B

qq*q
a) Företagspecifik utbuds- och efterfråge-

kurva för en pristagare.
b) Företagspecifik utbuds- och efterfråge-

kurva för en prissättare.

Figur 3.9 Grafisk illustration av skillnaden mellan prissättare och pristagare. 
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Kapitel 3 Prisbildning på elmarknader
effektbegränsningar. Vilket elpris skulle man erhålla på en perfekt marknad? Vilket
elpris får man om AB Kraftjätten väljer att maximalt utnyttja sin dominerande ställ-
ning?
Lösning: På en perfekt marknad skulle man då erhålla det elpris där utbudskurvan
och efterfrågekurvan skär varandra, d.v.s. 120 SEK/MWh. Därvidlag skulle AB
Kraftjätten utnyttja sin produktionspotential fullt ut. Genom att avstå från en del av
elproduktionen skulle AB Kraftjätten dock kunna öka elpriset. Varje undanhållen
TWh ökar elpriset med 4 SEK/MWh, d.v.s. vi kan skriva

λ(G) = 120 – 4(G – 60) = 360 – 4G,

där G är AB Kraftjättens elproduktion under året. Detta samband gäller dock endast
för 40 ≤ G ≤ 60; vid lägre produktion än 40 TWh uppstår energibrist, vilket dels gör
priset svårdefinierat, dels knappast kommer att tolereras av systemoperatören. I det
tillåtna intervallet ges AB Kraftjättens överskott (d.v.s. intäkter minus kostnader) av

PS(G) = G·λ(G) – 40G = 320G – 4G2.
Denna funktion visas i figur 3.11. Som synes kan bolaget maximera sitt överskott
genom att dra ner årsproduktionen till 40 TWh. En så kraftig neddragning av produk-
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Figur 3.10 Utbud och efterfrågan för elmarknaden i exempel 3.5. 
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tionen skulle dock förmodligen dra till sig myndigheternas uppmärksamhet, vilket
t.ex. skulle kunna leda till att man tvingar fram en uppdelning av AB Kraftjätten i flera
mindre företag. På lång sikt skulle det kanske vara bättre att nöja sig med en måttlig
neddragning, som inte ger lika stor vinst men som innebär att företaget kan behålla sin
dominerande ställning.

ÖVNINGSUPPGIFTER
3.1 Beräkna elpriset på en liten elmarknad där den årliga förbrukningen uppgår till

72,5 TWh/år. Elen produceras i kärnkraftverk med en rörlig kostnad mellan 100 och
120 ¤/MWh (årspotential 40 TWh) och kraftvärmeverk med en rörlig kostnad mellan
80 och 150 ¤/MWh (årspotential 35 TWh). De rörliga driftkostnaderna antas vara
linjära inom de angivna intervallen, d.v.s. då produktionen är lika med noll är priset
lika med det lägre värdet och vid maximal produktion är priset lika med det högre vär-
det. Antag perfekt konkurrens, perfekt information och inga nät- eller effektbegräns-
ningar.

3.2 Vad händer med elpriset om man ersätter 10 TWh av kärnkraften på elmarknaden i
föregående övning med 10 TWh vindkraft?

3.3 Figur 3.12 visar utbud och efterfrågan för en viss elmarknad.
a) Vilket elpris får man på denna elmarknad och man antar perfekt konkurrens, per-
fekt information och inga nät-, magasins- eller effektbegränsningar?
b) Antag att ett visst bolag äger alla vattenkraftverk på denna elmarknad och har fasta
kostnader på 100 M¤/år. Hur stor vinst gör företaget?

3.4 Betrakta en förenklad modell av elmarknaden i Land. Data för kraftverken i Land ges
i tabell 3.1. De rörliga produktionskostnaderna antas vara linjära i de angivna interval-
len, d.v.s. då produktionen är noll är priset på den lägsta nivån och vid maximal pro-
duktion är priset maximalt.
a) Antag att det råder perfekt konkurrens på elmarknaden i Land, att alla aktörer har
perfekt information och att det inte finns några nät- magasins- eller effektbegräns-

TWh/år

utbud

5040302010

¤/MWh elpris

50

40

30

10

20

TWh/år

efterfrågan

5040302010

¤/MWh elpris

50

40

30

10

20

Vattenkraft
Kärn-
kraft

Fossila
bränslen

Figur 3.12 Utbud och efterfrågan i övning 3.3. 
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ningar. Hur stor är elförbrukningen i Land om elpriset under ett visst år är
220 ¤/MWh?
b) AB Vattenkraft äger vattenkraftverk med en sammanlagd produktionskapacitet på
10 TWh/år. Bolagets fasta kostnader uppgår till 650 M¤/år. Hur stor är företagets
vinst om elpriset under ett visst år är 220 ¤/MWh?

3.5 AB Skog är normalt en stor elkonsument. Vid ett elpriset på 200 SEK/MWh förbru-
kar de 2 TWh/år. Vid högre elpriser minskar företagets elförbrukning, eftersom kost-
naden för deras skogsprodukter ökar (och därmed säljer man inte lika mycket) och
dessutom blir det lönsamt att tillvarata restprodukter från företagets industriella pro-
cesser och använda dessa för elproduktion. Vid elpriset 400 SEK/MWh är AB Skogs
nettoförbrukning lika med noll, d.v.s. företagets egna elproduktion är lika stor som
elkonsumtionen. Sambandet mellan elpris och AB Skogs nettoförbrukning kan antas
vara linjärt i intervallet 200–400 SEK/MWh. Om elpriset stiger över 400 SEK/MWh
kommer AB Skogs egna elproduktionen att överstiga den egna konsumtionen. Vid
elpriset 500 SEK/TWh får man ett nettoöverskott på 1 TWh/år. Sambandet mellan
elpris och nettoöverskott kan antas vara linjärt i intervallet 400-500 SEK/MWh.

De övriga konsumenterna på elmarknaden förbrukar 100 TWh/år och är inte pris-
känsliga. De övriga producenterna på elmarknaden kan producera 50 TWh vatten-
kraft till priset 10 SEK/MWh, 40 TWh kärnkraft till priset 100 SEK/MWh, 8 TWh
från kraftvärmeverk till priset 240 SEK/MWh, 3 TWh från fossilgaseldade kraftverk
till priset 320 SEK/MWh, 3 TWh från oljeeldade kraftverk till priset 420 SEK/MWh
och 1 TWh i gasturbiner till priset 600 SEK/MWh.

Vilket elpris får man på denna elmarknad och man antar perfekt konkurrens, perfekt
information och inga nät-, magasins- eller effektbegränsningar?

3.6 I tabell 3.2 ges potentialerna för elproduktion, marginella produktionskostnader samt
årlig elförbrukning för de nordiska länderna under år 2000. De rörliga driftkostna-
derna antas vara linjära inom de angivna intervallen, d.v.s. då produktionen är lika med
noll är priset lika med det lägre värdet och vid maximal produktion är priset lika med
det högre värdet. Antag perfekt konkurrens, perfekt information och inga nät-, maga-
sins- eller effektbegränsningar. Finland importerar 4 TWh från Ryssland, Danmark
exporterar 5 TWh till Tyskland, Sverige exporterar 0,5 TWh till Tyskland samt
0,5 TWh till Polen.
a) Uppskatta elpriset.
b) Uppskatta handeln mellan länderna.
c) Hur påverkas elpriset om det finns en magasinsbegränsning så att vattenmagasinen
blir fulla den 31 juli? Allt annat förutsätts lika enligt ovan. Inga siffervärden behöver
anges, bara eventuella tendenser.

Tabell 3.1 Data för kraftverken i Land.

Kraftslag Produktionskapacitet 
[TWh/år]

Rörlig kostnad 
[¤/MWh]

Vattenkraft 55 5
Kärnkraft 50 100–120
Biobränsle 16 100–260
Fossila bränslen 20 190–390
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3.7 Betrakta den nordiska elmarknadsmodellen i övning 3.6. Antag att alla aktörer på
marknaden är – med ett undantag – så små att de inte kan påverka priset. Undersök
om det lönar sig för det stora bolaget att utöva marknadsmakt i följande fall:
a) Antag att ett bolag, Voimajättiläs OY., äger all finländsk vattenkraft och kärnkraft. 
b) Antag att ett bolag, Kraftjätten AB, äger all svensk vattenkraft och kärnkraft.

3.8 En extern kostnad är en kostnad som uppstår då man producerar eller konsumerar en
vara, men som varken betalas av producenten eller konsumenten, utan som drabbar
en tredje part. På en elmarknad är utsläpp av miljöförliga ämnen vid förbränning av
fossila bränslen ett exempel på en extern kostnad.

I tabell 3.3 nedan visas den maximala årsproduktionen samt övriga data för kraftver-
ken i Land. De rörliga produktionskostnaderna antas vara linjära i de angivna intervall,
d.v.s. då produktionen är noll är priset på den lägsta nivån och vid maximal produk-
tion är priset maximalt. Årsförbrukningen i Land uppgår till 100 TWh.

a) Antag perfekt konkurrens, perfekt information och att det inte finns några nät-,
magasins- eller effektbegränsningar. Antag också att kostnaderna för utsläppen utgör
en extern kostnad. Uppskatta elpriset i Land.
b) Samhällsnyttan av elproduktionen kan mätas med det totala överskottet, vilken
erhålls genom att lägga samman

• konsumenternas vinst, d.v.s. värdet av konsumtionen (antas vara 500 ¤/MWh)
minus inköpskostnaden

• producenternas vinst, d.v.s. värdet av såld el minus produktionskostnaden
• miljöskadorna, vilka antas uppgå till 50 ¤/ton utsläpp.

Beräkna det totala överskottet för elmarknaden i Land.
c) Antag att man i Land inför handel med utsläppsrätter och att priset på dessa ham-
nar på 40 ¤/ton, d.v.s. för varje ton miljöskadliga utsläpp en producent orsakar måste
man betala 40 ¤ för utsläppsrätten. Vilket elpris får man i Land? Hur stort blir det
totala överskottet? Utgå från att de intäkter Land får från försäljningen av utsläppsrät-

Tabell 3.2 Potentialer för elkraftproduktion samt elförbrukning.

Kraftslag
Produktionskapacitet [TWh/år] Kostnad

[SEK/MWh]Sverige Norge Finland Danmark

Vattenkraft 78 142 14 - 40
Vindkraft 0,5 0 0 4 20
Kärnkraft 55 - 21,5 - 50–75
Industriellt mottryck 5 - 13 2 40–100
Kraftvärme 5 - 13 24 60–140
Kolkondens - - 13 24 120–140
Elförbrukning 146 124 79 35

Tabell 3.3 Potentialer för elproduktion i Land.

Kraftslag Produktionskapacitet 
[TWh/år]

Rörlig kostnad 
[¤/MWh]

Miljöskadliga utsläpp 
[ton/MWh]

Vindkraft 10 1 0
Vattenkraft 60 10 0
Kolkondens 30 200–320 1

Fossilgas 20 230–390 0,4
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ter används till att motverka miljöskadorna av utsläppen (d.v.s. nettoskadan för varje
utsläppt ton är 10 ¤).
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Kapitel 4

FREKVENSREGLERING
Elektrisk energi har den mycket viktiga egenskapen att den inte kan lagras; t.ex. lagrar ett batteri
kemisk energi (som snabbt kan omvandlas till elektrisk energi). Detta medför att man alla elsystem
i varje ögonblick måste ha balans mellan hur mycket elektrisk energi som genereras och hur
mycket som förbrukas. För att hålla denna balans krävs automatiska reglersystem som kan reagera
mycket snabbt (inom sekunder). Denna funktion kallas primärreglering. För den reglertekniskt
bevandrade motsvarar primärreglering den proportionella delen i en PI-regulator. Dessutom
behöver man ytterligare reglering som återställer önskad balans på lite längre tid (minuter); detta
motsvarar den integrerande delen i en PI-regulator. Denna reglering kallas sekundärreglering och
kan antingen skötas automatiskt eller manuellt.

4.1 PRIMÄRREGLERING
Primärregleringen avser kraftsystemets förmåga att svara på plötsliga last- och/eller produktions-
variationer. Primärregleringen sköts separat för varje synkront kraftsystem. Med ett synkront kraft-
system menas ett system där samtliga producenter och konsumenter är förbundna med varandra
via transformatorer och växelströmsledningar. Ett synkront nät kan alltså utgöras av allt från en
dieselgenerator som driver en enstaka last till ett multinationellt nät som Nordel, vilket innefattar
Norge, Sverige, Finland och Själland.

För en kraftledning gäller att man i medeltal måste ha samma elektriska frekvens i båda ändarna
av ledningen. Om man har olika frekvens i vardera änden så får man efter ett tag spänningar i mot-
fas i vardera änden, vilket leder till oacceptabelt stora strömmar på ledningen. Samma sak gäller
även transformatorer. Av detta kan man dra slutsatsen att i ett synkront nät så måste den elektriska
frekvensen i snitt vara densamma. Kortsiktigt kan frekvensen vara något olika, men då uppstår
effektpendlingar, vilket kan leda till allvarliga driftstörningar.

Primärregleringens funktion

I ett synkront nät måste det finnas någon form av primärreglering. Mycket kortfattat kan funktio-
nen beskrivas på följande sätt:

• Antag att ett visst elsystem är i balans, d.v.s. elproduktion och förbrukning är lika
stora.

• Vid en viss tidpunkt ökar elförbrukningen, medan produktionen förblir konstant.
• I systemet finns upplagrad rotationsenergi i samtliga till nätet anslutna synkronmaski-
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ner, närmare bestämt i rotorerna och därtill kopplade turbinaxlar. Eftersom produk-
tion och konsumtion ständigt måste vara i balans så kompenseras lastökningen genom
att energi tas från denna rotationsenergi, vilket leder till att rotationshastigheten mins-
kar i de berörda synkronmaskinerna.

• I synkronmaskiner finns en stark koppling mellan rotationshastighet och elektrisk
frekvens. Detta gör att samtliga synkronmaskiner i ett synkront nät roterar i princip i
takt.1 Den minskade rotationshastigheten resulterar således i att frekvensen i nätet
sjunker.

• I vissa kraftverk finns frekvenskännande utrustning, som ser till att öka elproduktio-
nen då frekvensen sjunker. Dessa kraftverk kallas reglerstyrkestyrda kraftverk.

• Så länge frekvensen fortsätter sjunka kommer de reglerstyrkestyrda kraftverken att
öka sin produktion. Till slut råder åter balans mellan produktion och konsumtion och
då erhåller man en stabil frekvens. Observera att denna nya stabila frekvens är lägre än
den ursprungliga!

I ovanstående beskrivning antog vi att det var en lastökning som aktiverade primärregleringen.
Motsvarande händelseförlopp uppstår även vid produktionsbortfall – om ett kraftverk som är i
drift plötsligt faller bort så kan man ju se det som att lasten för övriga kraftverk har ökat. En last-
minskning och/eller en produktionsökning ger också upphov till ett liknande förlopp, med skillna-
den att frekvensen i stället ökar, vilket leder till en produktionsminskning i vissa kraftverk.

Tillåtet frekvensintervall

I varje elsystem har man en nominell frekvens – i främst Nord- och Sydamerika används 60 Hz
medan största delen av den övriga världen använder 50 Hz – och man kan inte tillåta alltför stora
avvikelser från den nominella frekvensen, eftersom det då finns en risk att viktiga komponenter i
elsystemet skadas. Om den elektriska frekvensen t.ex. sammanfaller med resonansfrekvensen hos
turbinblad eller turbinaxlar, måste dessa kraftverk tas ur drift om man ska undvika dyra reparatio-
ner. Ett annat problem är att generatorer och transformatorer är dimensionerade för den nomi-
nella frekvensen och en avvikande frekvens leder till ökad upphettning av lindningarna, som där-
med riskerar att skadas. Slutligen kan det finnas vissa typer av laster som inte fungerar
tillfredställande om frekvensen avviker för mycket från den nominella.

Exakt vilka krav som ställs på frekvensen varierar från elsystem till elsystem. Som ett exempel
kan vi betrakta det svenska regelverket (se tabell 4.1). Om frekvensen avviker högst 0,1 Hz sköts
frekvenshållningen genom primärregleringen. Vid större avvikelser är primärregleringsreserverna
uttömda och man tvingas tillgripa andra åtgärder. I första hand minskar man exporten på HVDC-
förbindelserna till utlandet, samt stänger av elpannor och värmepumpar.2 Om dessa åtgärder inte
är tillräckliga blir man tvungen att koppla bort last. Alla som är anslutna till Svenska kraftnäts
stomnät söder om 61° nordlig bredd är skyldiga att installera utrustning som automatiskt kan
koppla en del av lasten (exklusive elpannor och värmepumpar). Denna bortkoppling sker i fem
ungefär lika stora steg. Då alla steg aktiverats ska minst 30% av lasten vara bortkopplad. Som en
sista åtgärd kan Svenska Kraftnät beordra manuell bortkoppling av last. Den manuella bortkopp-
lingen ska kunna ske inom 15 minuter och omfattar totalt ungefär 50% av förbrukningen, uppde-
lat i fem ungefär lika stora steg. Manuell bortkoppling sker ofta i form av s.k. roterande bortkopp-

1. Det kan tilläggas att samtliga större kraftverk (mer än 3 MW) använder synkronmaskiner. Vid småskalig
generering (mindre än 1 MW) utnyttjas ofta asynkronmaskiner, vilka inte har samma starka koppling mel-
lan frekvens och rotationshastighet.

2. I andra elsystem skulle man även stoppa eventuell pumpning i vattenkraftverk som kan köras “baklänges”
(så att man passar på att pumpa upp vatten till magasinen då elpriset är lågt för att sedan kunna använda
detta vatten för elproduktion då elpriset är högre). Denna typ av vattenkraftverk används dock inte i
Sverige.
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lingar, vilket innebär att man kopplar bort ett eller flera fördelningsnät under en viss tid. Därefter
kopplas dessa in igen samtidigt som ett eller flera andra fördelningsnät kopplas bort. Syftet med
detta förfarande är att genomföra bortkopplingarna så rättvist som möjligt. Det kan för övrigt
noteras att manuell lastbortkoppling ännu aldrig tillämpats i Sverige. I länder med en snabbt
ökande elkonsumtion kan dock lastbortkopplingar vara mycket vanliga, eftersom man inte hunnit
bygga nya kraftverk i tillräcklig omfattning. 

Reglerstyrka

Som förklarats ovan finns det alltså vissa kraftverk som automatiskt ändrar sin produktion då frek-
vensen i systemet ändras. Reglerstyrkan är ett mått på hur stor produktionsändring en viss frek-
vensändring ger upphov till:

Definition 4.1. Reglerstyrkan, R, anger hur produktionen i ett kraftverk ändras då
systemets frekvens ändras och mäts i MW/Hz. Om G0 är kraftverkets produktion vid
den nominella frekvensen f0 = 50 Hz så gäller att G = G0 – R(f – f0).

Begreppet reglerstyrka illustreras grafiskt i figur 4.1.
I praktiken är formeln som anges i definition 4.1 opraktisk att använda. Det är lättare att räkna ut

hur ändringarna i produktion och frekvens förhåller sig till varandra:
ΔG = R·Δf. (4.1)

Därefter kan man snabbt resonera sig fram till om en viss ändring motsvarar en minskning eller en
ökning; om frekvensen sjunker beror det på att det finns ett underskott på produktion och således
måste primärregleringen ge upphov till en ökning av produktionen, o.s.v.

Då man räknar på frekvensändringar måste man även ta hänsyn till vilka marginaler som finns i
de reglerstyrkestyrda kraftverken; oavsett vilken reglerstyrka som är inställd så kan ett kraftverk ju
inte öka sin elproduktion om det redan körs producerar maximal effekt.

Tabell 4.1 Frekvenshållning i det svenska elsystemet.

Frekvensintervall [Hz] Åtgärd

49,9 - 50,1 Primärreglering.
49,0 - 49,8 Reglerändringar på HVDC-länkar.
49,0 - 49,4 Automatisk frånkoppling av elpannor och värmepumpar.
48,0 - 48,8 Automatisk frånkoppling av last.

< 48,0 Manuell frånkoppling av last (roterande bortkoppling).

f0 Hz

frekvens

G0

MW elproduktion

G

G

Figur 4.1 Sambandet mellan frekvens och elproduk-
tion i ett reglerstyrkestyrt kraftverk. 

R = reglerstyrka = 
absolutvärdet av lutningen på linjen
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Exempel 4.1 (begränsningar i reglerstyrkestyrda kraftverk): I ett visst
kraftsystem finns två reglerstyrkestyrda kraftverk. Den installerade effekten i de två
kraftverken är 500 MW respektive 100 MW. Reglerstyrkan är inställd på 300 MW/Hz i
bägge kraftverken. Vid ett tillfälle då frekvensen är exakt 50 Hz producerar de bägge
kraftverken 420 MW respektive 75 MW. Ett fel inträffar i ett av de övriga kraftverken i
systemet, vilket innebär att 85 MW elproduktion plötsligt faller bort. Vilken frekvens
får man i systemet då primärregleringen återställt balansen mellan produktion och
konsumtion?
Lösning: Eftersom bägge kraftverken har samma reglerstyrka inställd kommer en
viss frekvensändring att ge upphov till lika stora produktionsändringar i bägge kraft-
verken. Frekvensminskningen som uppstår då 85 MW produktion faller bort borde
alltså leda till att bägge kraftverken ökar sin produktion lika mycket, d.v.s. med
42,5 MW vardera. Detta är dock inte möjligt, eftersom det mindre kraftverket enbart
kan öka sin elproduktion med 25 MW. Resterande 60 MW måste således täckas
genom en produktionökning i det större kraftverket. För att detta skall ske krävs att
frekvensen ändrar sig med

Δf =  = 0,2 Hz.

Frekvensen måste alltså sjunka till 49,8 Hz innan produktionsökningen motsvarar
bortfallet och balans åter råder.

Primärregleringens inverkan på transmissionssystemet

En konsekvens av primärregleringens funktion är att pådraget i ett visst kraftverk enbart är kopp-
lat till frekvensminskningen i systemet och därmed i princip oberoende av var någonstans i syste-
met som orsaken till frekvensändringen finns. Om till exempel ett kärnkraftverk i Sydsverige
snabbstoppar så sjunker frekvensen i hela det nordiska kraftsystemet. Detta medför i sin tur att
reglerstyrkorna ger en ökad produktion i såväl svenska som norska, finska och danska kraftverk.
Detta gör att flödena på transmissionsnätet automatiskt ändras, eftersom produktionen flyttas från
kärnkraftverket i Sydsverige till andra kraftverk i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Av detta
skäl är det nödvändigt att fördela reglerstyrkorna i nätet på ett sådant sätt att nätet klarar att över-
föra de kraftflöden som primärrregleringen ger upphov till.

I följande exempel visas hur illa det kan gå om reglerstyrkan är alltför ojämnt fördelad:
Exempel 4.2 (olämpligt fördelad reglerstyrka). De tre områdena A, B och
C samkörs via transmissionsförbindelserna AB, BC och AC. Den totala reglerstyrkan i
de olika systemen är RA = 900 MW/Hz, RB = 50 MW/Hz samt RC = 50 MW/Hz.
Förbindelserna mellan områdena är utrustade med skyddssystem som efter en viss
tidsfördröjning kopplar bort ledningarna om effektflödet överstiger ledningarnas
kapacitet, som är = 300 MW, = 120 MW respektive = 150 MW.
Vid ett visst tillfälle är frekvensen exakt 50 Hz och flödena på transmissionförbindel-
serna enligt figur 4.2. Ett fel uppstår i ett 240 MW-kraftverk i system B och kraftverket
måste omedelbart tas ur drift. Beräkna resulterande frekvenser och effektflöden då
systemet åter stabiliserat sig. 
Lösning: Då 240 MW elproduktion faller bort måste elproduktionen i de reglerstyr-
kestyrda kraftverken öka med motsvarande effekt. Ökningen fördelar sig mellan
områdena i enlighet med deras andel av den totala reglerstyrkan, RABC, vilken uppgår
till 1 000 MW/Hz:

ΔG
R

-------- 60
300
---------=

PAB PBC PAC
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ΔGA =  = 216 MW,

ΔGB =  = 12 MW,

ΔGC =  = 12 MW.

Eftersom lasten i område A är oförändrad måste hela produktionsökningen i området
exporteras. Det finns dock bara 150 MW ledig kapacitet på de bägge förbindelserna
AB och AC. Oavsett hur produktionsökningen i område A fördelar sig mellan dessa
ledningar så blir först den ena och sedan den andra ledningen överbelastade och bort-
kopplade. Därmed får man två separata system: A respektive B + C.
I system A är lasten och den icke-reglerstyrkestyrda elproduktionen densamma som
före felet i kraftverket i område B. Man har dock tappat den tidigare exporten på
300 MW, vilket innebär att den reglerstyrkestyrda produktionen måste minska med
motsvarande belopp. Därmed får man frekvensökningen ΔfA = 300/900 Hz = 0,33 Hz,
vilket ger fA = 50,33 Hz.
I system B + C fattas 240 MW p.g.a. bortfallet. Dessutom saknas den tidigare impor-
ten från område A, vilket ger ett totalt underskott på 540 MW. Eftersom reglerstyrkan
är lika stor i båda områdena måste vardera området öka produktionen med 270 MW. I
område C får man därmed en ökning av produktionen på 270 MW samtidigt som
importen minskar med 100 MW. Lasten och övrig elproduktion i område C är emel-
lertid oförändrad och således måste exporten till område B öka med 170 MW. Detta
leder till att även denna förbindelse blir överbelastad.
Jämfört med situationen före felet har man nu i område C förlorat en import på
100 MW samt en export 40 MW. Därmed har man ett underskott på 60 MW, vilket
ger frekvenssänkningen ΔfC = 60/50 Hz = 1,2 Hz. Man får således fC = 48,8 Hz.
I område B är man nu hänvisad till den egna reglerstyrkan. Totalt har man förlorat
240 MW p.g.a. bortfallet i kraftverket och ytterligare 240 MW import från område A
respektive C. För att kompensera produktionsminskningen krävs därför en frekvens-
minskning ΔfB = 480/50 Hz = 9,6 Hz! En så stor frekvensminskning är dock inte
acceptabel. Förmodligen tvingas man tillgripa roterande lastbortkopplingar i område
B för att inte systemet ska kollapsa helt! Om reglerstyrkan i stället hade varit jämnare
fördelad hade man kunnat klara fortsatt drift utan bortfall av transmissionförbindelser
och roterande lastbortkopplingar (se övning 4.8).

A

C

200 MW
B

40 MW100 MW

Figur 4.2 Överföring innan elproduktionen
minskar i område B. 

RA
RABC
------------- 240 MW⋅

RB
RABC
------------- 240 MW⋅

RC
RABC
------------- 240 MW⋅
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4.2 SEKUNDÄRREGLERING
Då det uppstår en obalans mellan produktion och konsumtion åtgärdas detta såsom beskrivits
ovan av primärregleringen. Då balansen återställts har man dock en frekvens som avviker från det
nominella värdet. Dessutom har en viss del av systemetes reserver utnyttjats, vilket medför att man
kan få svårt att möta nya förändringar av balansen.

Sekundärrregleringen är den funktion som ska åtgärda dessa problem. Dess funktion är alltså
följande:

• Återställa frekvensen till det nominella värdet.
• Ersätta utnyttjad primärreserv så att man har tillräckligt stora marginaler för att möta

nya last- och/eller produktionsändringar.
• Se till så att det tidsavvikelsen inte blir för stor.

Tidsavvikelse är den skillnad som uppstår mellan synkron tid och normal tid. Med synkron tid
menas den tid som visas av en klocka som drivs av nätfrekvensen. Om man konstant hade nomi-
nell frekvens i nätet skulle den synkrona tiden motsvara den normala tiden. Om nätfrekvensen
däremot är lägre än det nominella värdet kommer den synkrona tiden att sacka efter den normala
tiden och då nätfrekvensen är högre än det nominella värdet går den synkrona tiden fortare än den
normala tiden.

I ett 50 Hz-system motsvaras en sekund av femtio cykler. Om den nätdrivna klockan genomlö-
per en cykel för mycket under en sekund (d.v.s. om nätfrekvensen är 51 Hz) så motsvarar det en
femtiondels sekund. Den totala tidsavvikelsen kan således skrivas

ti = (4.2)

där

ti = tidsavvikelse,
t = löpande tid.

På t.ex. den nordiska elmarknaden har man kommit överens om att systemoperatörerna i Sverige
och Norge gemensamt är ansvariga för att tidsavvikelsen inte ska bli större än ±10 s.

Exempel 4.3 (tidsavvikelse): Vid ett visst tillfälle är frekvensen i systemet
49,8 Hz och tidsavvikelsen är +1 s. Hur stor är tidsavvikelsen efter fem minuter?
Lösning: Under varje sekund drar sig nätklockan (49,8 – 50)/50 = 0,004 s. På 300 s
sackar klockan således 1,2 s. Tidsavvikelsen efter fem minuter blir därmed
1 – 1,2 = –0,2 s.

Principen för sekundärregleringen är enkel. Antag att en större produktionsanläggning fallit
bort. Genom primärregleringen kommer detta kraftverk att ersättas genom att de kraftverk som
deltar i primärregleringen ökar sin produktion tills en ny, stabil och lägre frekvens uppnås. Därmed
har en del av reserverna utnyttjats. Om man nu startar ett nytt kraftverk (som alltså inte tidigare
deltagit i primärregleringen) så kommer frekvensen att öka, vilket balanseras genom att primärreg-
leringskraftverken minskar sin elproduktion. Därigenom kan man alltså återställa frekvensen och
ersätta reserverna i primärregleringen. Tidsavvikelsen åtgärdas genom att man startar upp ”för
mycket” sekundärkraft om man haft underfrekvens för lång tid.

Sekundärreglering är nödvändigt i alla kraftsystem, men själva funktionen kan utformas på flera
sätt. I många kraftsystem tillämpar man så kallad AGC (Automatic Generation Control) där regler-
systemen i kraftverken förutom inställd reglerstyrka även har en integrerande del, som eliminerar
frekvensfelet. I det nordiska synkrona nätet tillämpas inte AGC, utan all sekundärreglering sköts
manuellt från de systemansvarigas kontrollrum.

Det bör noteras att om ett kraftverk fallit bort i en viss del av systemet, så kan man vara tvungen

f τ( ) 50–( )
50

-------------------------- τ,d
0

t

∫
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att starta upp ett sekundärregleringskraftverk i samma del av systemet för att undvika att transmis-
sionen ändras för mycket.

4.3 KOSTNADER FÖR FREKVENSREGLERINGEN
Frekvensregleringen är som sagt nödvändig för att elsystemet överhuvudtaget ska fungera och är
således ett exempel på ett tillfälle då den tekniska funktionen är långt viktigare än ekonomin (jfr
avsnitt 1.1); kostnaderna som uppstår om elsystemet skulle kollapsa överstiger med råge kostna-
derna för att upprätthålla frekvensen. Det kan dock vara intressant att skaffa sig en uppfattning
om vad det är som orsakar kostnader för frekvensreglering.

Alla kraftverk har vissa driftlägen då de är som mest effektiva, d.v.s. producerar el med så små
förluster som möjligt. Då man planerar driften av kraftverken på kort sikt söker man självfallet
utnyttja dessa driftlägen i så stor utsträckning som möjligt. I de kraftverk som deltar i primärregle-
ringen är det dock inte möjligt att göra så, eftersom elproduktionen till viss del styrs av reglerstyr-
kan. Primärregleringen innebär med andra ord att de reglerstyrkestyrda kraftverken ibland kom-
mer att köras med lägre verkningsgrad än maximalt. Normalt sett handlar det dock om mycket
små ändringar i verkningsgraden och kostnaderna blir därför relativt små.

Primärregleringen innebär också en merkostnad eftersom det kostar att hålla marginaler i de reg-
lerstyrkestyrda kraftverken. Ibland kan det ju bli så att man kör ett dyrare kraftverk som inte deltar
i primärregleringen trots att det finns ledig kapacitet i ett reglerstyrkestyrt kraftverk med lägre
driftkostnad. Den lediga kapaciteten i reglerstyrkestyrda kraftverk kan ju inte utnyttjas, eftersom
kraftverket då inte skulle kunna öka sin produktion om frekvensen sjunker. Det kan också uppstå
situationer då man kör ett dyrt reglerstyrkestyrt kraftverk trots att det finns ledig kapacitet i ett bil-
ligare kraftverk som inte deltar i primärregleringen. I det fallet körs det reglerstyrkestyrdakraftver-
ken på en viss deleffekt för att man ska ha marginal för produktionsminskningar om frekvensen
skulle öka.

Sekundärregleringen inkluderar att planera om driften av vattenkraftverk och – i de system där
man använder AGC – termiska kraftverk för att motverka verkningsgradsminskningar orsakade av
primärregleringen; en kostnadsbesparing med andra ord. Då man återställer primärregleringsreser-
ven kan det dock uppstå kortvariga merkostnader, t.ex. genom att man startar upp ett dyrt – men
snabbstartat – kraftverk, exempelvis en gasturbin i väntan på att billigare reserver ska bli redo att
tas i bruk.

ÖVNINGSUPPGIFTER
4.1 I ett kraftverk produceras 100 MW då frekvensen är exakt 50 Hz. Då frekvensen sjun-

ker till 49,95 Hz ökar kraftverket produktionen till 110 MW. Vilken reglerstyrka är
inställd i kraftverket?

4.2 I ett kraftsystem är frekvensen exakt 50 Hz. Den totala reglerstyrkan i systemet är
2 000 MW/Hz. Beräkna ny frekvens då primärregleringen återställt balansen i syste-
met efter följande händelser:
a) Lasten ökar med 100 MW.
b) Lasten minskar med 80 MW.
c) Ett icke-reglerstyrkestyrt kraftverk ökar elproduktionen med 80 MW.
d) Ett kraftverk med reglerstyrkan 200 MW/Hz, som för tillfället producerar
400 MW måste stoppas p.g.a. ett allvarligt fel.
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4.3 I ett visst kraftsystem har man den totala reglerstyrkan 5 000 MW/Hz. Det största
kraftverket i systemet är ett kärnkraftverk på 800 MW; detta kraftverk deltar inte i pri-
märregleringen. Det näst största kraftverket är ett vattenkraftverk på 650 MW, som
har reglerstyrkan 50 MW/Hz. I vilka av följande fall kan man hålla frekvensen inom
intervallet 49,9 till 50,1 Hz?
a) Produktion och konsumtion är i balans och frekvensen är 50,05 Hz, då kärnkraft-
verket (som körs för fullt) måste snabbstoppas.
b) Produktion och konsumtion är i balans och frekvensen är 49,98 Hz, då vattenkraft-
verket kopplas bort på grund av överslag i en transformator. Vattenkraftverket produ-
cerade 400 MW före felet.
c) Produktion och konsumtion är i balans och frekvensen är 49,99 Hz. Under halv-
tidsvilan i en fotbollsmatch går 200 000 TV-tittare och sätter på kaffe, vilket leder till
att lasten ökar med 250 MW på bara ett par minuter.
d) Produktionen överstiger konsumtionen med 150 MW och frekvensen är 49,93 Hz.
Ett åsknedslag orsakar en stort strömavbrott i en stad, varvid lasten minskar med
650 MW.
e) Produktion och konsumtion är i balans och frekvensen är exakt 50 Hz. Tidsavvi-
kelsen är –16 sekunder och man önskar minska avvikelsen till –10 sekunder inom 10
minuter. Inga övriga produktions- eller lastförändringar antas ske under denna 10-
minutersperiod.

4.4 Vattenkraftverket Fors har en installerad effekt på 100 MW. Det går inte att producera
mindre än 40 MW i kraftverket, eftersom man då riskerar att skada turbinerna. Kraft-
verkets reglerstyrka är inställd på 200 MW/Hz och då frekvensen är exakt 50 Hz pro-
ducerar det 70 MW.
a) Hur mycket producerar Fors då frekvensen i systemet är 49,82 Hz?
b) Hur mycket producerar Fors då frekvensen i systemet är 49,94 Hz?
c) Hur mycket producerar Fors då frekvensen i systemet är 50,06 Hz?
d) Hur mycket producerar Fors då frekvensen i systemet är 50,18 Hz?

4.5 På Ön finns två kraftverk som ingår i primärregleringen. Reglerstyrkan i respektive
kraftverk är 50 MW/Hz. Det ena kraftverket har en installerad effekt på 50 MW och
producerar kl. 8:00 44 MW. Det andra kraftverket har en installerad effekt på 100 MW
och producerar kl. 8:00 62 MW. 

Ön är förbunden med Land via en växelströmsledning. Denna ledning har en maxi-
mal överföringskapacitet på 400 MW och är försedd med skyddssystem som efter en
viss tidsfördröjning kopplar bort ledningen om den maximala kapaciteten överskrids.
Kl. 8:00 överförs 390 MW från Land till Ön.

De kraftverk som är belägna i Land och som deltar i primärregleringen har en sam-
manlagd reglerstyrka på 4 950 MW/Hz. Denna reglerstyrka är tillgänglig i frekvens-
området 50±0,4 Hz.

Kl. 8:00 är frekvensen 49,98 Hz. Strax därefter snabbstoppas ett kärnkraftverk i
Land. Kärnkraftverket har en installerad effekt på 1 200 MW och producerade
1 006 MW då felet inträffade. 
a) Hur mycket ökar elproduktionen på Ön till följd av snabbstoppet?
b) Kommer transmissionsförbindelsen till Land att klara produktionsökningen utan
att kopplas bort?
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c) Vilken frekvens får man i Land och Ön? Svara med tre decimaler!
4.6 Antag att man har ett kraftsystem bestående av ett värmekraftverk med den maximala

kapaciteten 220 MW samt tre vattenkraftverk med maximala kapacitet 200 MW,
400 MW respektive 600 MW. Vid ett visst tillfälle är frekvensen i systemet exakt
50 Hz, värmekraftverket producerar 190 MW och all de tre vattenkraftverken körs på
80% av installerad effekt. De två mindre vattenkraftverken har reglerstyrkan inställd
på 250 MW/Hz och det största vattenkraftverket har reglerstyrkan 500 MW/Hz. Vid
detta tillfälle stoppar plötsligt värmekraftverket. Beräkna systemfrekvensen och pro-
duktionen i vattenkraftverken när balansen är återställd.

4.7 Ett kraftsystem kan delas in i två områden, A respektive B. Maximal överföringskapa-
citet mellan de två områdena är 500 MW. Överföringsförbindelserna mellan A och B
är försedda med skyddsutrustning som kopplar efter en kort fördröjning kopplar bort
överlastade ledningar. I genomsnitt exporterar område A 200 MW till område B. Det
dimensionerande felfallet (d.v.s. det största produktionsbortfall kan uppstå p.g.a. bort-
fall i kraftverk) är 800 MW i område A och 400 MW i område B. De dimensionerande
felfallen berör inte reglerstyrkestyrda kraftverk.
a) Antag att man bestämt att frekvensen inte får sjunka mer än 0,2 Hz om ett dimen-
sionerande felfall inträffar i endera området. Hur stor måste den totala reglerstyrkan i
systemet vara?
b) Antag vidare att man bestämt att systemet ska klara av att ett dimensionerande fel-
fall inträffar i endera området, vid ett tillfälle då flödet mellan areorna motsvarar
genomsnittsflödet utan att några transmissionsledningar blir överbelastade. Hur bör
reglerstyrkan fördelas mellan område A och B?

4.8 Betrakta samma system som i exempel 4.2, men antag att reglerstyrkorna i stället är
lika stor (300 MW/Hz) i vart och ett av de tre områdena. Kontrollera att systemet kla-
rar de transmissionförändringar som primärregleringen ger upphov till och beräkna
den resulterande frekvensen.

4.9 Betrakta samma system som i exempel 4.2, men antag att reglerstyrkan i respektive
system är RA = 650 MW/Hz, RB = 500 MW/Hz och RC = 450 MW/Hz. Vid ett visst
tillfälle är frekvensen exakt 50 Hz och flödena på transmissionförbindelserna enligt
figur 4.3. Till följd av ett blixtnedslag uppstår en kortslutning på förbindelsen AC, vil-
ken omedelbart kopplas bort av skyddsystemet. Beräkna resulterande frekvenser och
effektflöden då systemet åter stabiliserat sig.

4.10 I tabell 4.2 visas hur den totala reglerstyrkan fördelar sig mellan länderna i det syn-
krona Nordel-systemet vid ett visst tillfälle. Dessutom visas vilken transmission man
har mellan länderna. Vid detta tillfälle är frekvensen exakt 50 Hz och tidsavvikelsen
+1 s. Vid detta tillfälle stoppar ett 200 MW kolkraftverk på Själland. Fem minuter

A

C

250 MW
B

75 MW100 MW

Figur 4.3 Överföring före felet på förbin-
delsen AC. 
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senare ökar lasten i Norge med 100 MW och ytterligare fem minuter senare startar ett
300 MW kraftvärmeverk i Finland. Beräkna följande storheter 10 minuter efter att det
finska kraftverket startade: frekvensen, tidsavvikelsen samt transmissionen mellan län-
derna.

Alla data är inte givna för detta problem, så ett antagande måste göras! Beskriv detta
antagande.

4.11 Antag att den totala reglerstyrkan för Nordel-länderna och transmissionen mellan
dessa fördelar sig enligt tabell 4.3. Vid detta tillfälle är frekvensen i systemet exakt
50 Hz och tidsavvikelsen –1 s. Plötsligt uppstår ett problem på HVDC-förbindelsen
mellan Jylland och Norge. Den tidigare importerade effekten till Norge om 500 MW
förbyts då till en export om 500 MW. (Detta har hänt i verkligheten i USA vid ett till-
fälle där en HVDC-omriktare p.g.a. statisk elektricitet i ett kretskort plötsligt bytte
riktning på effekten.) Antag vidare att last och produktion i samtliga länder är kon-
stant frånsett den reglerstyrkestyrda. Beräkna följande storheter 10 minuter efter felet:
frekvensen, tidsavvikelsen samt transmissionen mellan länderna.
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Tabell 4.2 Data för Nordel-systemet i övning 4.10.

Land Reglerstyrka 
[MW/Hz] Transmissionsförbindelse Överförd 

effekt [MW]

Sverige 2 500 Norge → Sverige 2 000
Norge 2 000 Finland → Norge 100
Finland 1 250 Sverige → Finland 200
Danmark (Själland) 250 Sverige → Danmark (Själland) 500

Tabell 4.3 Data för Nordel-systemet i övning 4.11.

Land Reglerstyrka 
[MW/Hz] Transmissionsförbindelse Överförd 

effekt [MW]

Sverige 2 500 Danmark (Jylland) → Norge 500
Norge 2 000 Norge → Sverige 600
Finland 1 250 Finland → Norge 100
Danmark (Själland) 250 Sverige → Finland 200

Sverige → Danmark (Själland) 500
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Kapitel 5

KORTTIDSPLANERING
Det finns ett mycket stort antal modeller och beräkningsmetoder som kan användas då man plane-
rar driften av kraftverken i ett system. Även om de olika modellerna har gemensamma drag måste
man i viss mån alltid anpassa ett planeringsproblem till de rådande förutsättningarna. I detta kapi-
tel presenteras ett urval av grundläggande modeller för korttidsplanering av vattenkraftverk res-
pektive termiska kraftverk. 

De modeller som beskrivs i detta kapitel är linjära, och de läsare som inte är bekanta med linjär-
programmering uppmanas att först studera appendix A för att bättre kunna tillgodogöra sig detta
kapitel.

5.1 SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Syftet med en korttidsplanering är att ta fram relativt detaljerade planer för hur man ska agera den
närmaste tiden. Normalt omfattar en korttidsplanering en tidsrymd mellan ett dygn och en vecka,
som sedan delas upp i ett antal perioder. Längden på varje tidsperiod kan variera, men det natur-
liga valet är att låta varje period motsvara en handelsperiod på elmarknaden – i den följande fram-
ställningen kommer vi utgå från att varje period motsvarar en timme. Resultatet från korttidspla-
neringen är således en plan, som t.ex. anger hur mycket varje kraftverk ska producera under varje
timme av planeringsperioden. Man kan också bestämma hur mycket man ska köpa eller sälja av
andra aktörer (inte minst elbörsen).

Skillnaden mellan korttidsplanering och säsongsplanering

Det bör observeras att när vi i detta kompendium talar om korttidsplanering, så menar vi problem
där man antingen känner till alla väsentliga faktorer som påverkar driftplanen eller att man har en tillförlitlig
prognos att utgå från. I verkligheten kan detta vara svårt att uppfylla. Om vi t.ex. tänker oss en aktör
som planerar att handla på elbörsen Nord Pool, så måste denne aktör lämna sina bud för ett visst
dygn senast klockan 12 dagen före. Därefter sammanställs alla inlämnade bud och det meddelas
vilka bud som accepterats och vilka elpriser som gäller under dygnet. Aktören måste alltså
bestämma hur man ska agera innan priserna är fastställda och priserna kan sedan i sin tur komma
att påverkas av vad aktören fattat för beslut.

Man kan då man planerar driften ta hänsyn till flera tänkbara händelseutvecklingar; sådana plane-
ringsproblem benämnar vi i det här kompendiet säsongsplaneringsproblem, eftersom de vanligen
täcker ett längre tidsperspektiv än korttidsplaneringsproblemet. Säsongsplaneringsproblem blir
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betydligt större än korttidsplaneringsproblem och är rent matematiskt besvärliga att hantera. 

Ett allmänt korttidsplaneringsproblem

Korttidsplanering handlar om att försöka utnyttja de tillgängliga resurserna så effektivt som möj-
ligt, samtidigt som man är tvungen att rätta sig efter olika fysiska och juridiska begränsningar.1 Att
utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt innebär vanligen att man vill maximera sin vinst. Ett
planeringsproblem är alltså en naturlig tillämpning på optimeringslära. I korthet kan man säga att
optimeringsläran är en gren av matematiken som handlar om att maximera eller minimera värdet
av en funktion som är definierad på en viss tillåten mängd (se appendix A för ytterligare detaljer). I
det här kapitlet kommer vi enbart att formulera optimeringsproblem; vi förutsätter att problemen
sedan kan lösas med hjälp av standardprogramvara (se appendix B för några exempel på lämplig
programvara).

För aktörer på en elmarknad kan man ge följande mycket generella formulering av korttidsplane-
ringsproblemet:

maximera intäkterna under planeringsperioden + framtida intäker 
– kostnaderna under planeringsperioden – framtida kostnader, (5.1)

med hänsyn till fysiska begränsningar, (5.1a)

ekonomiska/juridiska begränsningar. (5.1b)

Målfunktionen (5.1) är att maximera aktörens vinst. Observera att ibland måste man ta hänsyn till
att beslut som fattas under planeringsperioden kan få konsekvenser efter planeringsperiodens slut.
För att hitta den optimala lösningen måste man då ta hänsyn till eventuella framtida intäkter och
kostnader.

Bivillkoren omfattar dels fysiska begränsningar och dels ekonomiska/juridiska begränsningar.
De fysiska begränsningarna utgörs av naturlagar och olika begränsningar som hör till själva elsys-
temet och som inte kan överskridas (t.ex. kan ett kraftverk inte producera mer än installerad effekt
och ett vattenmagasin kan inte vara mer än fullt). Dessa bivillkor beror av hur man väljer att
modellera kraftverk och det övriga elsystemet; flera exempel kommer att ges i de följande avsnit-
ten. De ekonomiska och juridiska bivillkoren innefattar diverse regler som aktören måste rätta sig
efter, t.ex. inskränkningar i hur mycket vatten man får leda bort från en älvfåra eller hur stora
utsläpp av koldioxid som är tilllåtna från ett kraftverk.

5.2 VATTENKRAFT
Vattenkraftverk kännetecknas av mycket låga rörliga produktionskostnader2 och i den här fram-
ställningen utgår vi från att den rörliga produktionskostnaden kan försummas. Det som känne-
tecknar vattenkraftplanering är att man har en begränsad mängd energi (i form av vatten i kraft-
verksdammarna) som man vill använda på bästa möjliga sätt. Man strävar därför efter att
producera el med så hög verkningsgrad som möjligt och man försöker att styra produktionen till
de tidsperioder då elpriserna är höga. Samtidigt måste man ta hänsyn till att vattenkraftverken i ett
älvsystem inte kan köras oberoende av varandra.

1. Så skulle man för övrigt kunna beskriva de flesta planeringsproblem.
2. I stort sett utgörs produktionskostnaden av ett visst slitage på den elektriska och mekaniska utrustningen i

kraftverket, samt en viss förbrukning av smörjolja.
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5.2.1 Allmänt om vattenkraftverk
I ett vattenkraftverk produceras el genom att utnyttja skillnaden i potentiell energi mellan en övre
och en undre vattenyta. Den potentiella energin omvandlas till kinetisk energi då vatten leds från
den övre till den undre vattenytan via en turbin. Turbinen driver i sin tur en generator, där den
kinetiska energin omvandlas till elektrisk energi.

De viktigaste delarna av ett vattenkraftverk visas i figur 5.1. Vattnet i tillrinningsområdet samlas
ofta upp i ett eller flera vattenmagasin, men det finns även s.k. strömkraftverk där man inte har
någon möjlighet att lagra vatten. Via intaget leds vattnet genom en tilloppstunnel, tilloppskanal
och/eller en tilloppstub fram till själva turbinen. Exakt hur detta utförs varierar från station till sta-
tion och beror på ett flertal faktorer, såsom berggrund, fallhöjd och avstånd mellan magasin och
turbin. I figur 5.1a visas den typiska konstruktionen vid låg fallhöjd, där vattnet från intaget leds
genom ett mycket kort tilloppsrör direkt till turbinen. Efter turbinen släpps vattnet direkt ut i den
naturliga älvfåran, som eventuellt har fördjupats för att öka fallhöjden. Man har även möjlighet att
spilla vatten förbi kraftverket genom luckor i kraftverksdammen.

I figur 5.1b visas ett kraftverk med högre fallhöjd. Här leds vattnet genom en tilloppstunnel i
berget innan det når själva tilloppstuben. Även maskinhallen är insprängd i berget, liksom utlopps-
tunneln. Om det finns behov av att spilla vatten förbi kraftverket sker detta via den naturliga älvfå-
ran, som således i vanliga fall är torrlagd eller har kraftigt reducerat vattenflöde.

Såväl tappning, spill och magasinsinnehåll mäts i timenheter (TE), vilket motsvarar flödet
1 m3/s under 1 timme. Notera alltså att enheten TE ibland tolkas som ett vattenflöde och ibland
som en volym! Det torde dock alltid framgå av sammanhanget vad som menas.

5.2.2 Tappning och verkningsgrad
Verkningsgraden i ett vattenkraft beror bland annat av fallhöjden (d.v.s. höjdskillnaden mellan vat-
tennivån vid intaget till tilloppstuben och vattennivån vid utsläppsrörets mynning) och tappningen
genom kraftverket. Sambandet mellan elproduktion, tappning och fallhöjd är en olinjär funktion,
som på något sätt måste approximeras med en linjär eller styckvis linjär funktion för att kunna
användas i en LP-modell. Inverkan av fallhöjden är ganska liten och därför försummar vi denna
faktor helt. Problemet blir då att finna en linjär approximation av elproduktionen som funktion av
tappningen, H(Q).

Vid beräkningar av elproduktionen i vattenkraft är det viktigt att man lär sig skillnaden mellan
följande tre begrepp:

Definition 5.1. Produktionsekvivalenten är kvoten mellan elproduktionen och vat-
tenflödet mellan turbinerna. Produktionsekvivalenten är olika vid olika tappningar.
Den betecknas med γ och mäts i MWh/TE. Givet elproduktionen och tappningen ges
produktionsekvivalenten av

γ(Q) = 

Definition 5.2. Den marginella produktionsekvivalenten är ett mått på hur mycket
elproduktionen kommer att öka vid en liten ökning av tappningen, d.v.s. dH(Q)/dQ.
Marginella produktionsekvivalenter betecknas med μ och mäts också i MWh/TE. 
Definition 5.3. Den relativa verkningsgraden avser normalt produktionsekvivalen-
ten vid en viss tappning i förhållande till maximal produktionsekvivalent i kraftverket.
Den relativa verkningsgraden betecknas η och mäts i procent. Givet produktionsekvi-
valenten som funktion av tappningen beräknas den relativa verkningsgraden genom

H Q( )
Q

------------- .
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a) Vattenkraftverk med låg fallhöjd.

b) Vattenkraftverk med hög fallhöjd.

Figur 5.1 Principskisser över typisk uppbyggnad av svenska
vattenkraftverk. 
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η(Q) = 

där

γmax = 

Den relativa verkningsgraden beskriver hur mycket energi man får ut av varje m3 vatten jämfört
med vad som maximalt är möjligt i kraftverket. Om man bara skulle tänka på att få ut så mycket
energi som möjligt ur ett vattenkraftverk skulle man alltså alltid köra på maximal verkningsgrad.
Det finns dock andra begränsningar att ta hänsyn till, vilket vi kommer att se senare i detta kapitel.

Vid låga tappningar är verkningsgraden dålig, vilket illustreras i följande exempel:
Exempel 5.1 (relativ verkningsgrad i vattenkraftverk): I ett visst vatten-
kraftverk har man – något förenklat – en elproduktion som funktion av tappningen
enligt tabell 5.1; denna kurva visas även i figur 5.2. Kurvan är ett resultat av en sta-
tionsoptimering, d.v.s. för varje given total tappning försöker man fördela tappningen
genom de enskilda turbinerna så att man erhåller så stor effekt som möjligt.3 I figuren
markeras de punkter där man har lokalt bästa verkningsgrad med streckade linjer.
Tag fram den relativa verkningsgradskurvan för detta vattenkraftverk.

3. I detta kraftverk används en turbin upp till ungefär 210 m3/s och vid denna tappning kopplas ytterligare
en turbin in. Vid tappningar över ungefär 380 m3/s utnyttjas även en tredje turbin. Detta är förklaringen
till att kurvan ser ut som den gör.

Tabell 5.1 Elproduktionen i ett visst vattenkraftverk.

Q [m3/s] H [MW] Q [m3/s] H [MW] Q [m3/s] H [MW] Q [m3/s] H [MW]

0 0 160 126,5600 320 248,5638 480 367,9099

20 6,3280 180 139,2476 340 261,6786 500 380,4710

40 18,9840 200 150,7646 360 273,9391 520 392,8106

60 37,9680 220 165,1450 380 285,8516 540 404,5016

80 56,5090 240 181,4870 400 302,7948 560 415,9394

100 74,3540 260 198,6676 420 319,9279 580 426,6654

120 91,7876 280 216,3860 440 336,9027 600 436,6320

140 109,7433 300 233,2659 460 352,9442 620 445,3014

γ Q( )
γmax
------------ ,

γ Q( )
Q

max .

200 m3/s

Q

MWh/h H(Q)

100 300 400 500 600 700

Figur 5.2 Elproduktionen i ett visst vattenkraftverk. 
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Lösning: Den bästa verkningsgraden erhålls i detta exempel vid tappningen 160 TE,
då kraftverket producerar 126,56 MW. Således har vi

γmax =  = 0,791 MWh/TE.

Den relativa verkningsgraden som funktion av tappningen blir enligt definitionerna
ovan

η(Q) = 

vilket ger den relativa verkningsgradskurvan som visas i figur 5.3. 
En styckvis linjär modell av elproduktionen i ett vattenkraftverk innebär att man delar upp elpro-

duktionen som funktion av tappningen i ett eller flera segment. Brytpunkterna mellan de olika seg-
mentet läggs lämpligen vid de tappningar där man har lokalt bästa verkningsgrad, då detta medför
att dessa tappningar förekommer oftare i lösningen till planeringsproblemet.4 På varje segment
approximerar man den marginella produktionsekvivalenten med en konstant, på så sätt som visas i
figur 5.4. Denna tolkning innebär att den totala tappningen genom kraftverk i måste delas upp i en
variabel per segment:

Qi, t = (5.2)

där

Qi, t = tappning genom kraftverk i under timme t,
Qi, j, t = tappning i kraftverk i, segment j, under timme t,

ni = antal segment i kraftverk i.
Den totala elproduktionen i kraftverket beräknas enligt

Hi, t = (5.3)

4. För att förstå varför det blir så måste man gå in närmare på hur tillåtna lösningar till LP-problem ser ut,
vilket faller utanför ramen för detta kompendium.

126,56
160

---------------

γ Q( )
0,791
------------ H Q( )

0,791Q
---------------- ,=

200 m3/s

Q

% η(Q)

100 300 400 500 600 700

Figur 5.3 Relativ verkningsgradskurva för vattenkraftverket i exempel 5.1. 
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där

Hi, t = elproduktion i kraftverk i under timme t,
μi, j = marginell produktionsekvivalent för kraftverk i, segment j.

I appendix A (exempel A.12 och A.13) visas att det kan krävas heltalsvariabler för att en styckvis
linjär funktion ska hanteras på ett korrekt sätt. I det här fallet har vi en viss total tappning, som kan
fördelas på flera sätt mellan de olika segmenten.5 Det är finns dock enbart en fördelning som
stämmer överens med den fysikaliska tolkningen av modellen, nämligen den fördelning där man
fullt ut använder de första segmenten innan man börjar tappa i nästföljande segment. För att vi ska
slippa använda heltalsvariabler måste den styckvis linjära funktionen vara sådan att det är mer lön-
samt att utnyttja det första segmentet än det andra, och det andra segmentet måste vara mer lön-
samt än det tredje, o.s.v. Detta innebär att de marginella produktionsekvivalenterna ska vara
avtagande i den linjära modellen (det är mer lönsamt att använda ett segment med hög marginell
produktionsekvivalent, eftersom man då får ut mer elektrisk energi per TE vatten), d.v.s.

μi, j > μi, k om j < k. (5.4)

Låt oss nu studera ett exempel på en modell av ett vattenkraftverk:
Exempel 5.2 (styckvis linjär modell av ett vattenkraftverk): Ställ upp en
styckvis linjär modell av elproduktionen i kraftverket från exempel 5.1.
Lösning: Som framgår ovan är det viktigt att den utnyttjade modellen är konvex,
d.v.s. ju mer vatten som används desto sämre blir verkningsgraden. En sådan modell
kan erhållas genom att man använder de bästa verkningsgradspunkterna som bryt-
punkter för den styckvis linjära funktionen. I figur 5.2 och figur 5.3 kan man se att
verkningsgraden har ett lokalt maximum vid tappningarna 160 m3/s, 300 m3/s res-
pektive 460 m3/s. Elproduktionen vid dessa tappningar framgår av tabell 5.1. 
Den styckvis linjära kurvan visas i figur 5.4. De marginella produktionsekvivalenterna
motsvaras av lutningarna på de olika linjära segmenten av den styckvis linjära kurvan:

μ1 = (126,5600 – 0)/(160 – 0) ≈ 0,79 MWh/TE,
μ2 = (233,2659 – 126,5600)/(300 – 160) ≈ 0,76 MWh/TE,
μ3 = (352,9442 – 233,2659)/(460 – 300) ≈ 0,75 MWh/TE,
μ4 = (445,3014 – 352,9442)/(620 – 460) ≈ 0,58 MWh/TE.

Modellen för detta kraftverk kan således matematiskt formuleras som

H =

0 ≤ Q1 ≤ 160,
0 ≤ Q2 ≤ 140 (= 300 – 160),
0 ≤ Q3 ≤ 160 (= 460 – 300),
0 ≤ Q4 ≤ 160 (= 620 – 460).

I figur 5.4 kan vi se att överensstämmelsen mellan den verkliga elproduktionen och den linjära
modellen är ganska god (framför allt i närheten av brytpunkterna för den styckvis linjära funktio-
nen). Emellertid kan man också se att för låga tappningar innebär den linjära modellen en ganska
kraftig överskattning av elproduktionen.6 Ett enkelt sätt att undvika detta problem är att helt
sonika förbjuda vissa nivåer på tappningen. Principen illustreras i nedanstående exempel:

5. T.ex. ger Q1 = 20 och Q2 = 0 samma totala tappning enligt (5.2) som Q1 = 0 och Q2 = 20.

μjQj,
j 1=

4

∑
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Exempel 5.3 (förbjudet område för tappningen): Antag att produktionse-
kvivalenten som funktion av tappningen för ett visst kraftverk i ser ut som i figur 5.5.
Som synes är verkningsgraden (och därmed produktionsekvivalenten) relativt låg för
tappningar under 50 m3/s. På grund av detta önskar man planera driften av detta
kraftverk så att man antingen tappar minst 50 TE eller inget alls. Tag fram en linjär
modell av elproduktionen som funktion av tappningen.
Lösning: För enkelhets skull väljer vi att dela in produktionen som funktion av tapp-
ningen i endast två segment. Det första segmentet består av endast en punkt, nämli-
gen origo. Det andra segmentet omfattar tappning mellan 50 TE och maxtappning
(300 TE). Elproduktionen i det andra segmentet antas ske med en konstant marginell
produktionsekvivalent μKi, som exempelvis kan väljas till medelvärdet av γ(Q) i inter-
vallet mellan 50 och 300 TE. 

6. Om vi t.ex. betraktar elproduktionen vid tappningen 20 m3/s så säger den linjära modellen att elproduk-
tionen är 20μ1 ≈ 15,8 MW, medan den i verkligheten bara är ungefär 6,3 MW. Den linjära modellen över-
skattar således elproduktionen med 150%!

200 m3/s

Q

MWh/h H(Q)

100 300 400 500 600 700

Figur 5.4 Styckvis linjär modell av elproduktionen i vattenkraftverket i
exempel 5.1 och 5.2.  Den verkliga elproduktionen vid olika
tappningar markeras med en prickad linje.
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Figur 5.5 Exempel på modellering av elproduktionen i ett vattenkraftverk
med hjälp av en linjär modell med heltalsvariabler. 
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Nu inför vi en binär heltalsvariabel som representerar vilket segment tappningen till-
hör under en viss timme:

zi, t =

Tappningen i det kontinuerliga segmentet betecknar vi med QKi, t. Den totala tapp-
ningen genom kraftverket kan nu skrivas

Qi, t = 50zi, t + QKi, t,

vilket innebär att elproduktionen kan skrivas som
Hi, t = 50μKizi, t + μKiQKi, t.

För att ovanstående ekvationer ska ge korrekta resultat måste vi införa bivillkor som
tvingar tappningen i det andra segmentet att vara noll om zi, t = 0. Detta görs med föl-
jande olikhetsbivillkor:

QKi, t ≤ zi, t.

Slutligen måste vi införa variabelbegränsningar för QKi, t och zi, t:
0 ≤ QKi, t,

zi, t ∈ {0, 1}.

Det kan nämnas att det inte är bara för att undvika att kraftverket körs på dålig verkningsgrad
som man kan behöva förbjuda vissa intervall för tappningen. Det kan även vara så att det vid vissa
tappningar uppstår vibrationer i turbinerna som kan leda till dyra maskinskador. Den i exemplet
beskrivna metoden kan därför generaliseras till en modell där man de tillåtna värdena på tapp-
ningen utgörs av ingen tappning alls, ett antal lokalt bästa verkningsgradspunkter, samt ett konti-
nuerligt intervall upp till maxtappningen. 

5.2.3 Hydrologisk koppling
För att så effektivt som möjligt utnyttja det tillgängliga vattnet måste man samordna driften av vat-
tenkraftverk som ligger i ett och samma älvsystem; det handlar dels om att försöka uppnå bästa
möjliga verkningsgrad i samtliga kraftverk och dels om att undvika situationer då man måste spilla
vatten (t.ex. för att man tappar för fullt i ett kraftverk trots att nedströms liggande magasin inte
kan lagra mer vatten). Hur man modellerar verkningsgraden i kraftverken beskrevs i föregående
avsnitt. För att undvika spill måste man ta hänsyn till den hydrologiska kopplingen mellan kraftver-
ken, som innebär att för varje kraftstation måste man uppfylla balansekvationen

nytt magasinsinnehåll = gammalt magasinsinnehåll + 
vatten som runnit in i magasinet – 
vatten som runnit ut ur magasinet. (5.5)

Detta är en fysisk självklarhet och måste gälla för varje timme (eller annan given tidsperiod). Mate-
matiskt kan (5.5) skrivas

Mi, t = Mi, t – 1 – Qi, t – Si, t  + Vi, t, (5.6)

där

Mi, t = innehåll i magasin i vid slutet av timme t [TE],
Qi, t = tappning genom kraftstation i under timme t [TE],

0 om tappningen är lika med 0 TE,
1 om tappningen är större än eller lika med 50 TE.⎩

⎨
⎧

QKi

Qj t τj i,–, Sj t τj i,–,
j Ki∈
∑+

j Ki∈
∑+
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Si, t = spill förbi kraftstation i under timme t [TE],
K i = mängden av index för kraftverk direkt uppströms kraftverk i,
τj, i = gångtid för vattnet mellan kraftverk j och närmast nedströms liggande kraft-

verk i [h],
Vi, t = tillrinning till magasin i under timme t [TE].

Notera att gångtiden τji mellan två kraftverk är en relativt komplicerad funktion av säsong,7 vat-
tenflöde och magasinsnivåer. För enkelhets skull antar vi här att gångtiden är konstant, d.v.s. att
vatten som tappas eller spills förbi ett kraftverk når fram till nästa kraftverk efter ett visst antal
minuter. Antag att gångtiden mellan kraftverk j och i är hj timmar och mj minuter, oberoende av
tappning o.d. Då kan följande uttryck för tappningen erhållas:

(5.7)

d.v.s. som ett viktat medelvärde av tappningen hj respektive hj + 1 timmar tidigare. Motsvarande
uttryck kan även ställas upp för spill.

Vattendomar och fysikaliska lagar innebär att såväl magasinsnivåer som tappningar är begrän-
sade. För den sista timmen i planeringsperioden är det vanligt att man har en övre och en nedre
gräns för magasinsinnehållet, som bestäms utifrån långsiktigare planeringar. Dessa restriktioner
kan formuleras

 ≤ Qi, t ≤ (5.8)

 ≤ Mi, t ≤ (5.9)

 ≤ Mi, T ≤ (5.10)

där

= undre gräns för tappning i kraftverk i under timme t,
= övre gräns för tappning i kraftverk i under timme t,
= undre gräns för innehåll i magasin i,
= övre gräns för innehåll i magasin i,
= undre gräns för innehåll i magasin i vid slutet av timme T, d.v.s. i slutet av 

planeringsperioden,
= övre gräns för innehåll i magasin i vid slutet av timme T.

I allmänhet anges de tillåtna magasinsnivåerna i vattendomar i meter över havet. Dessa gränser
kan dock enkelt översättas till gränser för magasinsinnehåll.

5.2.4 Värdet av sparat vatten
Då man planerar driften av vattenkraftverk måste man ta hänsyn till att elpriset kan variera. Vid
vissa tillfällen då elpriset är lågt kan det mycket väl vara bättre att inte producera någon el alls och i
stället lagra det vattnet i kraftverksmagasinen för att utnyttjas vid ett senare tillfälle, då elpriset är
mer gynnsamt. Man kan med andra ord inte bara maximera intäkterna under planeringsperioden,
utan man måste även beakta de framtida intäkterna som kan erhållas från det vatten som sparas till
slutet av planeringsperioden.

Det finns två sätt att hantera värdet av sparat vatten. Det enklaste är att i förväg bestämma hur
mycket vatten som ska finnas kvar i slutet av planeringsperiodens. Detta förbestämda värde kan

7. Rinntiden påverkas t.ex. om det ligger is på älven eller inte.

Qj t τj i,–,
mj
60
------Qj t hj– 1–,

60 mj–
60

-----------------Qj t hj–, ,+=

Qi Qi,

Mi Mi,

Mi T, Mi T, ,

Qi
Qi
Mi
Mi
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t.ex. härröra från en långtidsplanering som företaget gjort. Ett alternativt sätt är att ta fram en vär-
defunktion för sparat vatten. Vattnets värde beror dels på hur mycket el man beräknar att kunna
producera samt vilket elpris man förväntar sig att sälja elen till, d.v.s.

Bi(Mi) = (5.11)

där

Bi(Mi) = värdet av sparat vatten i magasin i,
λe = förväntat elpris,

Mi, T = innehåll i magasin i efter planeringsperiodens slut,
γj = förväntad produktionsekvivalent i kraftverk j,

M i = mängden av index för samtliga kraftverk nedströms magasin i (inklusive 
kraftverk i självt).

Notera att man måste ta hänsyn till att vattnet i ett visst magasin så småningom rinner vidare till
magasinen nedströms och därmed även kan användas till elproduktion i dessa kraftverk!

5.2.5 Några planeringsproblem med vattenkraft
I de föregående avsnitten har vi visat hur man modellerar elproduktionen i vattenkraftverk och
den hydrologiska kopplingen mellan olika kraftverk i samma älvsystem, samt hur man beräknar
värdet av sparat vatten. Därmed är det dags att ge några exempel på hur dessa modeller kan använ-
das då man formulerar korttidsplaneringsproblem för vattenkraftverk.

Exempel 5.4 (planering av försäljning till elbörs): Antag att du är ägare till
de två vattenkraftverken Degerforsen och Edensforsen i Ångermanälven. (Degerfor-
sen ligger uppströms om Edensforsen.) Data för de två vattenkraftverken finns i
tabell 5.2. Elproduktionen i de bägge kraftverken säljs på en elbörs, där elpriset för de
kommande sex timmarna är prognoserat till 165, 168, 194, 202, 187 respektive
183 SEK/MWh. Antag att vatten som finns sparat i slutet av timme 6 kan tappas
senare och att den då producerade elen kommer att kunna säljas till priset
185 SEK/MWh. Tillrinningen under perioden är lika med den genomsnittliga årstill-
rinningen och vid början av perioden så är de två magasinen halvfyllda. Antag kon-
stant verkningsgrad för kraftverken, d.v.s. konstant produktionsekvivalent, samt att
den installerade effekten uppnås vid maximal tappning. Försumma fallhöjdsförlus-
terna och gångtiden mellan kraftverken. Gör en tappningsplan för de två kraftverken
för de kommande sex timmarna.
Lösning: Eftersom driftkostnaderna i vattenkraftverk är försumbara kan planerings-
problemet i ord formuleras som

maximera intäkterna av såld el + värdet av sparat vatten,
med hänsyn till hydrologisk balans i vattenkraftverken.

Innan vi börjar formulera detta problem som ett LP-problem, ser vi till att definiera
de variabler och parametrar som ingår i problemet. Vi börjar med att definiera Deger-
forsen som kraftverk nr 1 och Edensforsen som kraftverk nr 2. Därefter definierar vi
de parametrar som ingår i problemet. 
Följande parametrar är givna direkt i uppgiften:

= installerad effekt i kraftverk i = 

λeMi T, γj,
j Mi∈
∑

Hi
62 i 1,=
63 i 2,=⎩

⎨
⎧
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= maximal tappning8 i kraftverk i = 

λf = förväntat framtida elpris = 185,

λ t = förväntat elpris under timme t = 

Övriga nödvändiga parametrar erhålls genom enkla beräkningar. Det maximala maga-
sinsinnehållet9 måste konverteras från m3 till TE:

= maximalt innehåll i magasin i =

Startinnehållet är 50% av maxvärdet, d.v.s.

Mi, 0 = startinnehåll i magasin i = 0,5

Den lokala tillrinningen anses vara lika med genomsnittlig årstillrinningen för Deger-
forsen. För Edenforsen är den loka tillrinningen lika med skillnaden i genomsnittlig
årstillrinning för de bägge kraftverken:

Tabell 5.2 Data för Degerforsen och Edensforsen.

Degerforsen Edensforsen

Färdigställd år 1966 1956
Typ av kraftstation Överjord Underjord
Fallhöjd [m] 24 28
Årlig medelvattenföring [m3/s] 163 164
Dimensionerande vattenföring [m3/s] 300 270
Antal och typ av turbiner 2 × Kaplan 2 × Kaplan
Installerad effekt [MW] 62 63
Genomsnittlig årsproduktion [GWh] 295 320
Typ av damm Sten- och jordfylld Jordfylld
Dammhöjd [m] 18 19
Dammkrönets längd [m] 2 150 700
Dammens volym [m3] 235 000 100 000
Aktivt magasinsinnehåll [m3] 5 000 000 4 000 000
Spillvägarnas maximala vattenföring [m3/s] 1 365 1 350

8. Avläses under ”dimensionerande vattenföring” i tabell 5.2.
9. Avläses under ”aktivt magasinsinnehåll” i tabell 5.2. Rubriken ”dammens volym” anger hur stor själva

dammbyggnaden är.

Qi
300 i 1,=
270 i 2,=⎩

⎨
⎧

165
168
194
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⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎧ t 1,=
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Mi
5 000 000 3 600⁄ 1 389≈
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Vi = lokal tillrinning till magasin i = 

Slutligen måste vi beräkna den konstanta produktionsekvivalenten i enlighet med data
från uppgiften:

γi = produktionsekvivalent i kraftverk i = 

Därefter definierar vi de optimeringsvariabler (d.v.s. de variabler som kan styras
genom bolagets beslut) som ingår i problemet:

Qi, t = tappning i kraftverk i under timme t, i = 1, 2, t = 1, …, 6,
Si, t = spill från magasin i under timme t, i = 1, 2, t = 1, …, 6,

Mi, t = innehåll i magasin i vid slutet av timme t, i = 1, 2, t = 1, …, 6.
Nästa steg är att formulera målfunktionen:

maximera  + λf ((γ1 + γ2)M1(6) + γ2M2(6)).

Bivillkoren utgörs av hydrologisk balans för Degerforsen respektive Edensforsen,
vilka kan skrivas

M1, t – M1, t – 1 + Q1, t + S1, t = V1, t = 1, … 6,

M2, t – M2, t – 1 + Q2, t + S2, t – Q1, t – S1, t = V2, t = 1, … 6.

Till sist måste vi ta hänsyn till vilka värden som är tillåtna för optimeringsvariablerna:
0 ≤ Qi, t ≤ i = 1, 2, t = 1, …, 6,
0 ≤ Si, t, i = 1, 2, t = 1, …, 6,
0 ≤ Mi, t ≤ i = 1, 2, t = 1, …, 6.

Om man löser det ovan formulerade optimeringsproblemet med någon linjärpro-
grammeringslösare erhåller man den tappningsplan som visas i tabell 5.3.

I exemplet ovan behöver vi inte införa någon separat variabel för försäljningen till börsen, efter-
som hela elproduktionen säljs på börsen. Genom att införa separata variabler för inköp och för-
säljning på elbörsen kan man även hantera situationer där man både har en avtalad last att följa,
samt möjlighet att handla på elbörsen (jfr exempel 5.10).

Notera också att vi i exemplet inte angav någon maxgräns för spillet, trots att det enligt tabell 5.2

Tabell 5.3 Tappningsplan i exempel 5.4.

Timme, t 0 1 2 3 4 5 6

M1 [TE] 694,4 857,4 1 020,4 883,4 746,4 609,4 772,4
M2 [TE] 555,6 556,6 557,6 588,6 619,6 650,6 651,6
Q1 [TE] 0 0 300 300 300 0
Q2 [TE] 0 0 270 270 270 0

H1 [MWh] 0 0 62 62 62 0
H2 [MWh] 0 0 63 63 63 0

S1 [TE] 0 0 0 0 0 0
S2 [TE] 0 0 0 0 0 0

163
164 163– 1=⎩

⎨
⎧ i 1,=

i 2.=

Hi

Qi
----- 0,207 i 1,=

0,233 i 2,=⎩
⎨
⎧

≈

λt γiQi t,
i 1=

2

∑
t 1=

6

∑

Qi,

Mi,
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finns en begränsning i hur mycket vatten man kan spilla förbi kraftverken. Denna begränsning gäl-
ler dock kontrollerat spill. Om magasinet är fullt och kapaciteten i turbiner och spillvägar inte är till-
räckligt kommer dammen att svämma över, vilket ju också är en form av spill. Detta är naturligtvis
en högst oönskad form av spill, eftersom den kan leda till stora skador, men å andra sidan är det
ingen större risk att sådana situationer ska uppstå. Spill innebär alltid förlorade intäkter, så lös-
ningen till planeringsproblemet kommer automatiskt att minimera spillet. Om en tappningsplan
trots allt skulle inkludera spill kan man enkelt kontrollera att spillvägarna har tillräcklig kapacitet.
Om så inte är fallet (vilket torde vara mycket sällsynt) måste man försöka fördela spillet över längre
tidsperiod. 

Exempel 5.5 (situationen under vårflod): Betrakta samma kraftverk som i
exempel 5.4, men antag att magasinen är fyllda till 80% i början av perioden och att
tillrinningen är 150% högre än årsmedel. Föreslå en tappningsplan för perioden.
Lösning: Vi använder samma optimeringsproblem som i föregående exempel, men
ändrar på följande parametrar:

Mi, 0 = startinnehåll i magasin i = 0,8

Vi = lokal tillrinning till magasin i = 

Lösningen till det nya problemet visas i tabell 5.4.

I exemplet ovan är magasinen fyllda i slutet av perioden, trots att bägge kraftverken körs för
fullt. Eftersom magasinen inte är tillräckligt stora för att lagra hela tillrinningen tvingas man därför
spilla vatten. I den här lösningen sker spillet i timme 3 för Degerforsen och timme 1 för Edensfor-
sen, men det finns flera likvärdiga alternativ för att fördela spillet. Man kan t.ex. spilla lika mycket i
varje timme, eller flytta spillet till någon annan timme. Det här problemet har således en s.k. dege-
nerad lösning, vilket betyder att det finns flera andra lösningar som ger samma värde på målfunk-
tionen.10

Exempel 5.6 (planering för att leverera avtalad last): Studera återigen
samma kraftverk som i exempel 5.4, men antag att man i stället för att styra produktio-
nen efter priset är tvungen att följa en viss last. Den prognoserade lasten för de när-
maste timmarna är 90, 98, 104, 112, 100 respektive 80 MWh/h. Föreslå en
tappningsplan för att kunna möta den prognoserade lasten under de sex timmarna.

Tabell 5.4 Tappningsplan i exempel 5.5.

Timme, t 0 1 2 3 4 5 6

M1 [TE] 1 111,1 1 218,6 1 326,1 1 066,4 1 173,9 1 281,4 1 388,9
M2 [TE] 888,9 581,4 613,9 1 013,6 1 046,6 1 078,6 1 111,6
Q1 [TE] 300 300 300 300 300 300
Q2 [TE] 270 270 270 270 270 270

H1 [MWh] 62 62 62 62 62 62
H2 [MWh] 63 63 63 63 63 63

S1 [TE] 0 0 367,2 0 0 0
S2 [TE] 340 0 0 0 0 0

10. Jfr appendix A, exempel A.6.
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I detta exempel ska tappningsberoende verkningsgrad användas. Antag att bägge
kraftverken har sin bästa verkningsgrad vid 75% av maxtappning. Antag också att vid
tappning som är högre än 75% av maxtappning så är den marginella produktionsekvi-
valenten 5% lägre än vid bästa verkningsgrad. Installerad effekt erhålls fortfarande vid
maxtappning. Det kan antas att sparat vatten vid periodens slut kan användas för
framtida elproduktion vid bästa möjliga verkningsgrad.
Lösning: Eftersom lasten redan är bestämd i förväg, så är även intäkterna av såld el
givna på förhand och kan utelämnas ur målfunktionen. I ord kan planeringsproblemet
därmed formuleras på följande vis:

maximera värdet av sparat vatten,
med hänsyn till hydrologisk balans i vattenkraftverken,

leverans av avtalad last.
De flesta parametrar är desamma som i det tidigare exemplet, men vi måste även
införa några nya. Den avtalade lasten är given i uppgiften:

Dt = avtalad last under timme t = 

Vi måste även ta fram en linjär modell av elproduktionen. Vi väljer att dela upp den
linjära modellen i två segment, med brytpunkten placerad vid bästa verkningsgrad.
Maxtappning inom respektive segment kan beräknas med ledning från data i uppgif-
ten:

= maxtappning i kraftverk i, segment 1 = 0,75  = 

= maxtappning i kraftverk i, segment 2 = = 

De marginella produktionsekvivalenterna kan beräknas genom att vi vet att installerad
effekt erhålls vid maxtappning, samt att den marginella produktionsekvivalenten i seg-
ment 2 är 95% av den marginella produktionsekvivalenten i segment 1:

μi, 2 = 0,95μi, 1.

Om man löser dessa två ekvationssystem erhålls
μi, j = marginell produktionsekvivalent för kraftverk i, segment j ≈ 

≈
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Optimeringsvariablerna är också i stort sett desamma som i exempel 5.4 förutom att
vi nu behöver två tappningsvariabler per kraftverk och timme:
Qi, j, t = tappning i kraftverk i, segment j, under timme t, i = 1, 2, j = 1, 2, t = 1, …, 6.

Målfunktionen innehåller i detta problem enbart värdet av sparat vatten:
maximera λf((μ1, 1 + μ2, 1)M1(6) + μ2, 1M2(6)).

De hydrologiska bivillkoren ser nästan likadana ut som i exempel 5.4 förutom att vi nu
har flera variabler för tappningen:

M1, t – M1, t – 1 + Q1, 1, t + Q1, 2, t + S1, t = V1, t = 1, … 6,

M2, t – M2, t – 1 + Q2, 1, t + Q2, 2, t + S2, t – Q1, 1, t – Q1, 2, t – S1, t = V2, t = 1, … 6.

Kravet på att leverera avtalad representeras av ett lastbivillkor, som i detta fall innebär
att i varje timme ska den totala vattenkraftproduktionen vara lika med den avtalade
lasten:

 = Dt, t = 1, … 6.

Slutligen har vi följande gränser att ta hänsyn till:
0 ≤ Qi, j, t ≤ i = 1, 2, j = 1, 2, t = 1, …, 6,
0 ≤ Si, t, i = 1, 2, t = 1, …, 6,
0 ≤ Mi, t ≤ i = 1, 2, t = 1, …, 6.

Lösningen till detta planeringsproblem visas i tabell 5.5.

5.3 TERMISKA KRAFTVERK
Ett termiskt kraftverk11 har en rörlig produktionskostnad som beror av vilket bränsle som
används och hur kraftverket körs (man kan ha olika verkningsgrad vid olika belastningar). Produk-
tionskostnaden är den viktigaste faktorn då man planerar driften av dessa kraftverk, men man
måste också ta hänsyn till att det går åt bränsle att starta ett termiskt kraftverk och att kraftverken

Tabell 5.5 Tappningsplan i exempel 5.6.

Timme, t 0 1 2 3 4 5 6

M1 [TE] 694,4 656,0 594,0 532,0 460,4 398,4 407,8
M2 [TE] 555,6 555,5 565,3 548,4 514,0 515,0 467,1

Q1, 1 [TE] 201,4 225 225 225 225 153,6
Q1, 2 [TE] 0 0 0 9,6 0 0
Q2, 1 [TE] 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5
Q2, 2 [TE] 0 13,6 40,4 67,5 22,6 0
Q1 [TE] 201,4 225 225 234,6 225 153,6
Q2 [TE] 202,5 216,1 242,9 270 225,1 202,5

H1 [MWh] 42,2 47,1 47,1 49 47,1 32,2
H2 [MWh] 47,8 50,9 56,9 63 52,9 47,8

S1 [TE] 0 0 0 0 0 0
S2 [TE] 0 0 0 0 0 0

μi j, Qi j t, ,
j 1=
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∑
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inte kan öka eller minska sin produktion hur snabbt som helst.

5.3.1 Allmänt om termiska kraftverk
I ett termiskt kraftverk produceras el genom förbränning av ett bränsle. Värmen som bildas vid
förbränningen omvandlas till mekanisk energi, som sedan omvandlas till elektrisk energi i en gene-
rator.

Termiska kraftverk kan utformas på en rad olika sätt. I de minsta termiska kraftverken drivs den
elektriska generatorn direkt av en vanlig bensin- eller dieselmotor. Denna typ av termiska kraftverk
benämns bensin- respektive dieselgeneratorer och kan ha en effekt från ungefär 500 W till drygt
50 MW. En annan typ av termiska kraftverk är gasturbiner. Även i dessa drivs den elektriska gene-
ratorn direkt av en motor, men i det här fallet är motorn av samma typ som de jetmotorer som
används i flygplan. Gasturbiner för elkraftproduktion kan ha en effekt från ungefär 10 MW till
drygt 100 MW. Slutligen har vi de största termiska kraftverken, som bygger på en ångcykel (se
figur 5.6). Bränslet förbränns i ångpannan. Vatten leds genom ångpannan och hettas upp till ånga.

11. ”Termiska kraftverk” är en direkt översättning av det engelska begreppet ”thermal power plant”. Ett mer
svenskt uttryck är värmekraftverk (d.v.s. en anläggning som använder värme för att producera elkraft). Vi
har emellertid valt att i det här kompendiet använda benämningen “termiska kraftverk” för att undvika
förväxling med värmeverk (d.v.s. en anläggning som enbart producerar värme) eller kraftvärmeverk (d.v.s.
en anläggning som producerar både värme och elkraft).

GeneratorÅngturbin

Till elnätet

Till fjärrvärmenät,

Ångpanna

Kondensor

a) Kondens- eller kraftvärmeverk. En kokvattenreaktor fungerar på
samma sätt, men vattnet leds genom en kärnreaktor i stället för en
ångpanna.

Figur 5.6 Principskisser över större termiska kraftverk. 

GeneratorÅngturbin

Till elnätet

Till kyltorn eller Kondensor

Reaktor

Ånggenerator

kyltorn eller vattendrag

b) Tryckvattenreaktor.

vattendrag
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Den heta ångan leds till en turbin, som driver den elektriska generatorn. Ångan från turbinen leds
sedan till en kondensator, där den kyls ner till vatten igen och leds tillbaka till ångpannan. Ett kärn-
kraftverk fungerar enligt i stort sett samma princip, men det finns några varianter. I en kokvatten-
reaktor hettas vattnet upp av värmen från kärnklyvningen och leds sedan direkt till turbinen. I en
tryckvattenreaktor leds vattnet under tryck förbi kärnreaktorn, vilket gör att vattnet kan hettas upp
till flera hundra grader utan att förångas. Det heta vattnet leds sedan till en ånggenerator, som kort
och gott fungerar som en stor värmeväxlare; det heta vattnet från reaktorn avger sin värme och
förångar vattnet i ånggeneratorn. Ångan leds sedan vidare till turbinen, på samma sätt som för
övriga ångcykler (se figur 5.6b).

I alla termiska kraftverk erhålls värme i processen. Ett s.k. kondenskraftverk producerar bara el,
d.v.s. man tar inte tillvara värmen. I ett kraftvärmeverk utnyttjas en del av värmen, t.ex. som fjärr-
värme. På så sätt kan man utnyttja en betydligt större andel av bränslets värmeinnehåll, vilket ger
en högre totalverkningsgrad för kraftvärmeverk än för kondenskraftverk.

5.3.2 Produktionskostnad
Elproduktionen i ett termiskt kraftverk beror av hur mycket bränsle som tillförs. Om verknings-
graden vore konstant skulle man för ett givet bränslepris få en konstant produktionskostnad per
MWh. I praktiken varierar dock verkningsgraden i ett termiskt kraftverk beroende på hur mycket
bränsle som tillförs, vilket alltså innebär att produktionskostnaden blir en olinjär funktion av utef-
fekten. För att härleda en formel för produktionskostnaden i ett termiskt kraftverk börjar vi med
att beräkna den nödvändiga bränsletillförseln för en viss elproduktion:

F(G) = (5.12)

där
F(G) = bränsletillförsel som funktion av elproduktionen [ton/h eller m3/h],

G = elproduktion [MWh/h],
h = värmeinnehåll [MWh/ton eller MWh/m3] (jfr tabell 5.6),

η(G) = verkningsgrad vid elproduktionen G [%].
Om bränslepriset är φ så får vi alltså följande uttryck för produktionskostnaden:

C(G) = φF(G) = (5.13)

En linjär modell av produktionskostnaden i ett termiskt kraftverk skulle kunna erhållas genom att

G
h η G( )⋅
-------------------- ,

Tabell 5.6 Data för några vanliga bränslen.

Bränsle Värmeinnehåll 
[kWh/kg]

Densitet 
[kg/m3]

Stenkol, koks 4,5 - 9,0 450 - 800
Dieselolja 11,9 840
Bensin 11,9 730
Fossilgas 14,4 0,75

Etanol 7,5 790
Trädbränslen 5,3a

a. Räknat per kg torrt bränsle.

310 - 470
Uran 880 000 18 680

φ G
h η G( )⋅
-------------------- .
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ta fram en styckvis linjär approximation av (5.13) – med liknande metoder som vi i avsnitt 5.2.2
använde för att linjärisera elproduktionen som funktion av tappningen i ett vattenkraftverk – men
vanligen brukar man i stället approximera (5.13) med ett andragradspolynom:

C(G) = α + βG + γG2. (5.14)
I ett LP-problem kan man inte modellera produktionskostnaden med en andragradsfunktion, men
eftersom koefficienten för den kvadratiska termen, γ, är betydligt mindre än den linjära koefficien-
ten, β, så kan man ofta sätta γ till noll, vilket ger en linjär funktion.

5.3.3 Driftbegränsningar
Då man planerar driften av ett termiskt kraftverk måste man ta hänsyn till att en ändring av bräns-
letillförseln inte omedelbart leder till ändrad elproduktion. Hur snabbt ett termiskt kraftverk kan
regleras beror framför allt på dess storlek. Bensin- eller dieseldrivna generatorer är lika snabba som
deras motsvarigheter i bilar; tidsskalan handlar med andra ord om sekunder. Gasturbiner och
kraftverk som bygger på en ångcykel tar längre tid att reglera. Framför allt tar det en viss tid att
dessa kraftverk i drift; gasturbiner behöver något tiotal minuter för att startas, medan de största
termiska kraftverken kan behöva ett par timmar.

I detta avsnitt ska vi ge några exempel på hur olika driftbegränsningar kan inkluderas i korttids-
planeringsproblem för termiska kraftverk.

Startkostnader

Termiska kraftverk kräver en viss bränsletillförsel för att hålla igång processen eller för att förhin-
dra att anläggningen skadas. Det är därför vanligt att ett termiskt kraftverk förutom den övre grän-
sen för elproduktionen (som sätts av den installerade effekten) även har en undre gräns då kraft-
verket är i drift. Detta krav måste vi ta hänsyn till då vi modellerar elproduktionen i ett termiskt
kraftverk. 

Betrakta ett termiska kraftverk under en viss timme. Om kraftverket är i drift denna timme är
den övre gränsen för elproduktionen lika med den installerade effekten och i annat fall är den övre
gränsen lika med noll. Detta villkor kan skrivas

Gg, t ≤ ug, t· (5.15)

där
Gg, t = elproduktion i kraftverk g under timme t,
ug, t = driftstatus i kraftverk g under timme t (1 om kraftverket är i drift, 0 om det 

inte är i drift),
= maximal elproduktion då kraftverk g är i drift.

För att kunna avgöra om ett kraftverk är i drift under en viss period i korttidsplaneringen behöver
vi således införa en binär heltalsvariabel, ug, t. Med hjälp av denna variabel kan vi även representera
den undre gränsen för elproduktionen:

Gg, t ≥ ug, t· (5.16)

där

= minimal elproduktion då kraftverk g är i drift.
Då kraftverket är i drift är den undre gränsen lika med  och då kraftverket inte är i drift är den
undre gränsen lika med noll. Tillsammans tvingar de två ekvationerna (5.15) och (5.16) elproduk-
tionen Gg, t till intervallet  då ug, t är lika med ett (d.v.s. då kraftverket är i drift). Då ug, t är

Gg,

Gg

Gg,

Gg,

Gg

Gg Gg,[ ]
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lika med noll är den enda möjligheten att uppfylla bägge ekvationerna att låta Gg, t = 0.
Att ta ett termiskt kraftverk i drift innebär en viss kostnad, eftersom det går en viss mängd

bränsle för att hetta upp kraftverket till drifttemperatur. För små termiska kraftverk är startkostna-
den låg, men för större kraftverk kan kostnaden vara av betydelse. Mängden bränsle som behövs
för att hetta upp ångpannan beror av dess nuvarande temperatur, som i sin tur beror på hur länge
det är sedan kraftverket togs ur drift. Startkostnaden kan skrivas

Cstart(t) = Ckallstart(1 – e–t/τ) + Cfast, (5.17)

där
Cstart(t) = startkostnad efter t timmars driftstopp,

Ckallstart = startkostnad då ångpannan är nedkyld till rumstemperatur,
τ = tidskonstant för avkylningen av ångpannan,

Cfast = fast startkostnad.
I (5.17) ingår även en fast kostnad, som t.ex. kan representera extra personal- och underhållskost-
nader för att starta kraftverket.

Exempel 5.7 (startkostnad i termiskt kraftverk): Antag att kallstartkostna-
den för ett visst termiskt kraftverk är 1 000 ¤, att tidskonstanten för avkylningen av
ångpannan är 2 timmar och att man inte har några fasta kostnader för att starta kraft-
verket. Hur många timmar efter att kraftverket tagits ur drift uppgår startkostnaden
till 90% av kallstartkostnaden? Hur stor är startkostnaden för de mellanliggande tim-
marna? (Antag att kraftverket alltid startas efter ett jämnt antal timmar.)
Lösning: Vi söker den tid t så att Ckallstart(1 – e–t/τ) ≥ 0,9Ckallstart, d.v.s.

t ≥ –2 ln(0,1) = 4,6.
Resultatet blir därför att startkostnaden överstiger 900 ¤ efter fem timmar.
Startkostnaden då kraftverket startas efter 1, …, 5 timmars driftstopp ges av

Cstart(1) = 1 000(1 – e–1/2) ≈ 393 ¤,
Cstart(2) = 1 000(1 – e–2/2) ≈ 632 ¤,
Cstart(3) = 1 000(1 – e–3/2) ≈ 777 ¤,
Cstart(4) = 1 000(1 – e–4/2) ≈ 865 ¤,
Cstart(5) = 1 000(1 – e–5/2) ≈ 918 ¤.

Om kraftverket endast ska vara ur drift en kortare tid kan det vara lönsamt att inte stoppa för-
bränningen i ångpannan trots att elproduktionen är stoppad. Man tillför då precis så mycket
bränsle som behövs för att bibehålla drifttemperaturen i ångpannan. Denna bränslemängd kan
antas vara konstant, vilket gör att startkostnaden i detta fall blir direkt proportionell mot den tid
som kraftverket varit ur drift:

Cstart = Ctomgång · t (5.18)

Exempel 5.8 (tomgångskörning): Betrakta samma kraftverk som i exempel 5.7
och anta att det kostar 250¤/h att upprätthålla drifttemperaturen i ångpannan då
kraftverket inte producerar någon el. Hur länge måste kraftverket vara ur drift för att
det ska vara lönsammare att stoppa förbränningen i ångpannan och låta den börja
svalna?
Lösning: Vi söker den tid t för vilken 1 000(1 – e–t/2) = 250t. Denna ekvation måste
lösas numeriskt och vi finner då att t ≈ 3,19 h, d.v.s. om kraftverket ska stoppas i högst
tre timmar så är det bättre att upprätthålla drifttemperaturen, men om det ska vara ur
drift i fyra timmar eller mer så är det bättre att låta ångpannan börja svalna.
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För att kunna inkludera startkostnaden i målfunktionen måste vi införa ytterligare binära variab-
ler, som ska vara lika med ett den timme då ett kraftverk startas och lika med noll övriga timmar.
Som vi sett ovan beror startkostnaden på hur länge kraftverket varit ur drift och vi behöver därför
införa separata startvariabler för de olika stopptider vi önskar beakta. Låt oss för enkelhets skull
anta att vi bara behöver göra skillnad mellan om kraftverket varit ur drift under en timme eller om
det varit ur drift två timmar eller mer.12 Inför följande variabler:

= start efter en timmes driftstopp för kraftverk g under timme t (1 om kraft-
verket startas efter en timmes driftstopp, annars 0),

= start efter minst två timmars driftstopp för kraftverk g under timme t (1 om 
kraftverket startas efter mer än en timmes driftstopp, annars 0).

Den totala startkostnaden under planeringsperioden kan då skrivas

(5.19)

där
= startkostnad om kraftverk g startas efter en timmes driftstopp,
= startkostnad om kraftverk g startas efter minst två timmars driftstopp.

Eftersom vi får en kostnad varje gång en startvariabel är lika med ett så kommer lösningen till LP-
problemet att försöka sätta alla startvariabler till noll. Därför krävs det särskilda bivillkor för att
tillse att startvariablerna antar rätt värde då kraftverket startas efter ett driftstopp:

 ≥ ug, t – ug, t – 1 – ug, t – 2, (5.20)

 ≥ ug, t – ug, t – 1 – . (5.21)

I tabell 5.7 demonstreras att dessa bivillkor ger önskat resultat. (Notera att vi måste känna till
kraftverkets driftstatus för de två timmarna närmast före den första timmen i planeringsproble-
met.) Högerledet i (5.20) utgör den undre gränsen för startvariabeln  och denna undre gräns
blir lika med ett endast om kraftverket är i drift under timme t och har varit ur drift de två närmast
föregående timmarna. Eftersom  är en binär variabel måste startvariabeln vara lika med ett i
dessa fall. I alla andra fall blir den undre gränsen noll eller negativ, och då kommer startvariabeln
att vara lika med noll i den optimala lösningen.

På motsvarande sätt utgör högerledet i (5.21) den undre gränsen för startvariabeln . I detta
fall är den undre gränsen lika med ett endast om kraftverket är i drift under timme t och varit ur
drift föregående timme. Dessutom måste startvariabeln  vara lika med noll, då bägge start-
variablerna för ett kraftverk inte kan vara lika med ett under samma timme.

Krav på minsta drifttid och stopptid

Det är inte ovanligt att man vid driftplanering av termiska kraftverk väljer att använda en enklare
modell av startkostnaderna, där man antar en konstant startkostnad; i stället inför ett krav på att ett
kraftverk som tas ur drift måste förbli ur drift en viss tid och ett kraftverk som startas måste förbli
i drift under en viss tid. Inför följande variabler:

= startvariabel för kraftverk g under timme t (1 om kraftverket startas inför 
timmen, annars 0),

= stoppvariabel för kraftverk g under timme t (1 om kraftverket stoppas inför 
timmen, annars 0).

12. Det följande resonemanget kan förstås lätt utvidgas till att ta hänsyn till fler möjliga stopptider.
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Den totala start- och stoppkostnaden under planeringsperioden kan då skrivas

(5.22)

där
= startkostnad för kraftverk g,
= stoppkostnad för kraftverk g.

Kraven på minsta drift- respektive stopptid kan nu enkelt formuleras som

 +  ≤ 1, (5.23)

 +  ≤ 1, (5.24)

där
= minsta tillåtna drifttid för kraftverk g,
= minsta tillåtna stopptid för kraftverk g.

Om ett kraftverk startar i timme t, d.v.s. då = 1, tvingar bivillkoret (5.23)  att anta värdet
noll för  timmar framåt; kraftverket kan således inte tas ur drift under denna tid. Bivillkoret
(5.24) fungerar på motsvarande sätt.

För att kraven på minsta tillåtna drift- och stopptid ska ha någon effekt måste vi även införa ett
bivillkor som tvingar start- och stoppvariablerna att anta rätt värden då ett kraftverks driftstatus
ändras. Detta är enkelt att åstadkomma med följande bivillkor:

Tabell 5.7 Verifiering av bivillkoren (5.20) och (5.21).

Timme

–1 0 1 2 3 4

Fall I (en timmes driftstopp)
Driftstatus, ut 1 1 0 1 1 1
Undre gräns för start efter minst två tim-
mars driftstopp, ut – ut – 1 – ut – 2

–2 0 0 –1

Undre gräns för start efter en timmes
driftstopp, ut – ut – 1 – –1 1 0 0

Fall II (två timmars driftstopp)
Driftstatus, ut 1 1 0 0 1 1
Undre gräns för start efter minst två tim-
mars driftstopp, ut – ut – 1 – ut – 2

–2 –1 1 0

Undre gräns för start efter en timmes
driftstopp, ut – ut – 1 – –1 0 0 0

Fall III (tre timmars driftstopp)
Driftstatus, ut 1 1 0 0 0 1
Undre gräns för start efter minst två tim-
mars driftstopp, ut – ut – 1 – ut – 2

–2 –1 0 1

Undre gräns för start efter en timmes
driftstopp, ut – ut – 1 – –1 0 0 0
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ug, t – ug, t – 1 =  – . (5.25)

Det är lätt att kontrollera att detta bivillkor tvingar  och  att bete sig så som vi önskar. Om
kraftverket tas i drift är ug, t = 1 och ug, t – 1 = 0, d.v.s. vänsterledet är lika med ett. Det enda sättet
att även få högerledet lika med ett är att sätta = 1; således tvingas startvariabeln att bli lika
med ett då kraftverket tas i drift. Då kraftverket tas ur drift blir vänsterledet lika med minus ett och
den enda lösningen är då att välja = 1. Om kraftverkets driftstatus är oförändrad blir vänster-
ledet noll och då kan (5.25) uppfyllas antingen om  = = 1 eller om  = = 0. Efter-
som start och stopp av kraftverket resulterar i en kostnad enligt (5.22), så är det optimalt att välja
det senare alternativet.

Begränsade produktionsändringar

Ett stort termiskt kraftverk kan inte öka eller minska sin elproduktion hur snabbt som helst. För
att öka elproduktionen måste ångpannan tillföras mer värmeenergi (för att öka ångflödet), vilket
tar en viss tid. Inte heller kan man minska produktionen hur snabbt som helst; ångan kyler ång-
pannan och om flödet stryps alltför snabbt riskerar man att skada ångpannan. I planeringsproble-
met kan man därför tvingas lägga in en begränsning på hur mycket produktionen får ändras från
en timme till en annan.

Låt oss börja med att betrakta en produktionsökning. En begränsning av den möjliga produk-
tionsökningen från en timme till en annan innebär att skillnaden mellan elproduktionen under en
viss timme och närmast föregående timme, d.v.s. Gg, t – Gg, t – 1, måste understiga en viss maximal
produktionsökning,  Dessvärre gäller dock detta krav bara under förutsättningen att kraft-
verket varit i drift både under timme t och närmast föregående timme. Den timme då kraftverket
tas i drift kan produktionsökningen överstiga  om den minsta möjliga elproduktionen,  är
större än  Antag att den maximala elproduktionen under den första timmen efter att kraft-
verket varit ur drift är  Vi kan då uttrycka ovanstående resonemang med följande bivillkor:

Gg, t – Gg, t – 1 ≤  + (5.26)

Att detta bivillkor ger önskat resultat framgår av tabell 5.8. I de fall då kraftverket är ur drift i
timme t, d.v.s. då ug, t = 0, är den maximala produktionsökningen ointressant, eftersom kraftverket
inte kan öka sin produktion då det är ur drift. I de övriga två fallen ser vi att den maximala produk-
tionsökningen är lika med  om kraftverket varit i drift även föregående timme och att den blir
lika med maximal produktion efter driftstart om kraftverket inte varit i drift föregående timme.

För produktionsminskningar inför vi ett likartat bivillkor:

Gg, t – 1 – Gg, t ≤  +  (5.27)
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Tabell 5.8 Verifiering av bivillkoren (5.26) och (5.27).

Driftstatus 
föregående timme, 

ug, t – 1

Driftstatus 
nuvarande timme, 

ug, t

Maximal produktionsökning, Maximal produktionsminskning, 

0 0

0 1

1 0

1 1
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5.3.4 Några planeringsproblem med termiska kraftverk
I de föregående avsnitten har vi visat hur man modellerar produktionskostnaden för termiska
kraftverk, samt de driftbegränsningar som man har i större termiska kraftverk. Därmed är det dags
att ge några exempel på hur dessa modeller kan användas då man formulerar korttidsplanerings-
problem för termiska kraftverk.

Exempel 5.9 (planering av försäljning till elbörs). Kraftbolaget AB äger
det termiska kraftverket Sotinge. Kraftverket har tre block, d.v.s. tre separata ångpan-
nor med turbiner och data för dessa anges i tabell 5.9. Elproduktionen från Sotinge
säljs på elbörsen ElKräng. Kraftbolaget AB ska nu lämna bud för timmarna från mid-
natt till middag nästa dag. En prognos för elpriserna under denna period ges i
tabell 5.10. Antag att startkostnaden är oberoende av hur lång tid som gått sedan ett
visst block senast var i drift och stoppkostnaden är försumbar. Enligt planen för inne-
varande dag kommer block I att vara i drift fram till midnatt, medan block II och III
tas ur drift kl. 20:00. Gör en driftplan för de tre blocken under de första tolv timmarna
nästa dygn. 

Lösning: I ord kan problemet formuleras som
maximera intäkterna av såld el – produktionskostnaden – startkostnaderna
med hänsyn tillbegränsningar i produktionskapacitet,

begränsingar i drifttid och avställningstid.

Innan vi börjar formulera detta problem som ett LP-problem ser vi till att definiera de
variabler och parametrar som ingår i problemet. Vi börjar med att definiera de tre
blocken som kraftverk 1, 2 respektive 3.
Följande parametrar är givna i uppgiften:

ug, 0 = driftstatus för kraftverk g vid planeringsperiodens början = 

Tabell 5.9 Data för det fiktiva kraftverket Sotinge.

Sotinge I Sotinge II Sotinge III

Installerad effekt [MW] 240 110 170
Minimal elproduktion vid drift [MW] 80 40 60
Driftkostnad [SEK/MWh] 300 310 320
Startkostnad [SEK/start] 25 000 13 000 20 000
Kortaste drifttid [h] 3 3 3
Kortaste stopptid [h] 3 3 3

Tabell 5.10 Förväntade priser på ElKräng.

Timme Elpris [SEK/MWh] Timme Elpris [SEK/MWh] Timme Elpris [SEK/MWh]

1 316 5 309 9 359
2 313 6 318 10 355
3 306 7 342 11 348
4 299 8 353 12 344

1
0⎩

⎨
⎧ g 1,=

g 2 3,,=
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λt = förväntat elpris timme t = 

= installerad effekt i kraftverk g = 

= minimal elproduktion då kraftverk g i drift= 

βGg = rörlig produktionskostnad i kraftverk g = 

= startkostnad i kraftverk g = 

Därefter anger vi vilka optimeringsvariabler som ingår i problemet:
Gg, t = elproduktion i kraftverk g, timme t, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,
ug, t = driftstatus i kraftverk g under timme t, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,

= startvariabel för kraftverk g, timme t, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,
= stoppvariabel för kraftverk g, timme t, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12.

Syftet med planeringen är att maximera intäkterna av såld el minus de rörliga produk-
tionskostnaderna och startkostnaderna, vilket ger oss följande målfunktion:

maximera

Bivillkoren i detta problem ska dels begränsa elproduktionen i varje kraftverk och dels
tvinga kraftverket att vara i drift i minst tre timmar efter att det startats samt att förbli
ur drift i minst tre timmar efter att det stoppats. Produktionsbegränsningarna hanteras
med följande bivillkor:

Gg, t – ug, t  ≤ 0, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,

ug, t  – Gg, t ≤ 0, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12.

Nästa bivillkor reglarar sambandet mellan driftstatus och start eller stopp:

ug, t – ug, t – 1 –  +  = 0, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12.

Så har vi de bivillkor som representerar kraven på drift- respektive stopptid:
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 +  +  ≤ 1, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 10,

 +  ≤ 1, g = 1, 2, 3, t = 11,

 +  +  ≤ 1, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 10,

 +  ≤ 1, g = 1, 2, 3, t = 11.

Slutligen anger vi variabelgränserna. Notera att de övre och undre gränserna för Gg, t
regleras av bivillkoren för produktionsbegränsningar, så Gg, t kan vara en fri variabel.

ug, t ∈ {0, 1}, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,

 ∈ {0, 1}, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,

 ∈ {0, 1}, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12.

Om man löser det ovan formulerade optimeringsproblemet får man den driftplan
som visas i tabell 5.11.

I exemplet ovan ser vi att två av blocken i kraftverket producerar el även under de timmar då
elpriset är lägre än den rörliga produktionskostnaden. Förklaringen är förstås att det är så pass dyrt
att starta upp kraftverken igen efter ett driftstopp att det blir billigare att producera el till förlust.
Därför drar man alltså ner elproduktionen så långt det är möjligt utan att stoppa kraftverket.

Exempel 5.10 (planering för bilateral handel och handel på elbörsen):
Betrakta åter Sotinge kraftverk, men antag att Kraftbolaget AB även har ett bilateralt
avtal att sälja 200 MWh/h till AB Elleverantören.
I detta exempel ska en variabel startkostnad användas i stället för att ställa krav på
drift- och stopptid. Antag att de startkostnader som gavs i exempel 5.9 motsvarar kall-
startkostnaden och tidskonstanterna för avkylning av ångpannan är 2,5 timmar för
block I, 1,5 timmar för block II, samt 2 timmar för block III. Om det gått minst tre
timmar sedan kraftverket varit i drift senast antas startkostnaden vara lika med kostna-
den för kallstart.

sg t,
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+ sg t 1+,
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– sg t 1+,

+ sg t 2+,
+

sg t,
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+
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–

Tabell 5.11 Driftplan i exempel 5.9.

Timme, t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

G1, t [MW] 240 240 240 80 240 240 240 240 240 240 240 240
G2, t [MW] 110 110 40 40 40 110 110 110 110 110 110 110
G2, t [MW] 0 0 0 0 0 0 170 170 170 170 170 170

u1, t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
u2, t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
u3, t 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

s1 t,
+

s2 t,
+

s3 t,
+

s1 t,
–

s2 t,
–

s3 t,
–
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Lösning: Intäkterna från fastkraftavtalet påverkas inte av hur kraftverken körs och
kan därför utelämnas ur målfunktionen. I ord kan planeringsproblemet därmed for-
muleras som

maximera intäkterna av såld el – produktionskostnaden – startkostnaderna
med hänsyn tillbegränsningar i produktionskapacitet,

villkor för startvariabler,
lastbalans.

De flesta parametrar är desamma som i exempel 5.9, men vi måste även införa några
nya. Den fasta försäljningen samt tidskonstanterna för avkylning av ångpannorna är
givna ovan:

D = fast elförsäljning = 200,

τ = tidskonstant för avkylning av ångpannan = 

I det föregående exemplet räckte det att ange driftstatus för timmen före planerings-
periodens början. I det här fallet behöver vi känna till kraftverkens status för de före-
gående tre timmarna då vi beräknar startkostnaden för kraftverken:

ug, t = driftstatus för kraftverk g timmarna närmast före planeringsperiodens början 

= 

Startkostnaden vid kallstart eller minst tre timmars driftstopp antas vara densamma
som kostnaden i tabell 5.9. Startkostnaden efter kortare driftstopp beräknas enligt
(5.17):

= startkostnad efter minst tre timmars driftstopp = 

= startkostnad efter två timmars driftstopp = 

=

= startkostnad efter en timmes driftstopp = 

=

Start- och stoppvariablerna från exempel 5.9 utgår och i stället inför vi tre separata
startvariabler för olika start efter ett visst driftuppehåll. Vi måste även införa variabler
för handeln på ElKräng. Därmed får vi följande optimeringsvariabler i detta problem:

Gg, t = elproduktion i kraftverk g, timme t, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,
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ug, t = driftstatus i kraftverk g under timme t, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,
= start efter minst tre timmars driftstopp i kraftverk g, timme t, 

g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,
= start efter två timmars driftstopp i kraftverk g, timme t, 

g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12, 
= start efter en timmes driftstopp i kraftverk g, timme t, 

g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12, 
pt = köp från ElKräng timme t, t = 1, …, 12,
rt = försäljning till ElKräng timme t, t = 1, …, 12.

Målfunktionen är nu att maximera intäkterna av såld el minus kostnaderna för inköp,
elproduktion samt start av kraftverk:

maximera

Produktionsbegränsningarna ser likadana ut som tidigare:

Gg, t – ug, t  ≤ 0, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,

ug, t  – Gg, t ≤ 0, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12.

Därefter har vi bivillkoren som ser till att startvariablerna antar rätt värden:

ug, t – ug, t – 1 – ug, t – 2 – ug, t – 3 –  ≤ 0, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,

ug, t – ug, t – 1 – ug, t – 2 –  –  ≤ 0, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,

ug, t – ug, t – 1 –  –  –  ≤ 0, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12.

Vi behöver även lastbalansbivillkor för att garantera att egen produktion och inköp
blir lika stora som fastkraftavtalet plus försäljning till elbörsen:

 + pt – rt = Dt, t = 1, …, 12.

Slutligen anger vi variabelgränserna. Notera att de övre och undre gränserna för Gg, t
regleras av bivillkoren för produktionsbegränsningar, så Gg, t kan vara en fri variabel.

ug, t ∈ {0, 1}, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,

 ∈ {0, 1}, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,

 ∈ {0, 1}, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,

 ∈ {0, 1}, g = 1, 2, 3, t = 1, …, 12,

0 ≤ pt, t = 1, …, 12,

0 ≤ rt, t = 1, …, 12.

Om man löser det ovan formulerade optimeringsproblemet får man den driftplan
som visas i tabell 5.12. 
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5.4 DUALVARIABLER
Då man löser ett LP-problem får man även fram värdet på de så kallade dualvariablerna (se
appendix A, exempel A.8-A.10). Man kan få fram en dualvariabel för varje bivillkor samt för alla
variabelgränser. Dualvariablerna visar hur mycket det optimala målfunktionsvärdet kommer att
ändras då man gör en liten ändring av högerledet i motsvarande bivillkor13 och för små ändringar
av variabelgränserna. I praktiken är det inte särskilt praktiskt att använda dualvariablerna på detta
sätt, eftersom man aldrig kan säkert veta på förhand om en ändring av ett högerled är ”stor” eller
”liten” – om man inte har ett extremt komplicerat problem som tar lång tid att lösa, så är det
bättre att helt enkelt lösa det nya problemet direkt.

Det intressanta med dualvariablerna är i stället att de inte bara har en rent matematisk funktion,
utan att de även har en praktisk innebörd i verkligheten. Målfunktionen i ett korttidsplaneringspro-
blem representerar vinsten eller kostnaden under planeringsperioden och dualvariablerna anger
således hur mycket vinsten eller kostnaden ändras för små ändringar av förutsättningarna i plane-
ringsproblemet. Vi kan därför betrakta dualvariablerna som en sorts derivator av nytto- och kost-
nadsfunktioner. Dualvariablerna kan med andra ord tolkas som olika priser,14 vilket visas i föl-
jande exempel:

Exempel 5.11 (dualvariabler till hydrologisk balans). Vilken enhet har
dualvariablerna till ett hydrologiskt balansvillkor? Kommer dessa dualvariabler att vara
större än noll, lika med noll, eller mindre än noll? Vilken praktisk tolkning kan man ge
dualvariablerna? Antag att korttidsplaneringsproblemet är formulerat så att man max-
imerar vinsten.
Lösning: Enheten för målfunktionen är valuta (¤) och enheten för den hydrologiska

13. Detta förutsätter att problemet är formulerat på standardform, d.v.s. att alla termer som innehåller opti-
meringsvariabler står i vänsterledet medan högerledet endast innehåller kända parametrar.

14. I ekonomisk litteratur används därför ofta benämningen ”skuggpriser” för dualvariabler.

Tabell 5.12 Driftplan i exempel 5.10.

Timme, t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

G1, t [MW] 240 240 240 80 240 240 240 240 240 240 240 240
G2, t [MW] 110 110 40 40 40 110 110 110 110 110 110 110
G2, t [MW] 0 0 0 0 0 0 170 170 170 170 170 170

u1, t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
u2, t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
u3, t 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pt 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
rt 150 150 80 0 800 150 320 320 320 320 320 320

s1 t,***
s2 t,***
s3 t,***
s1 t,**
s2 t,**
s3 t,**
s1 t,*
s2 t,*
s3 t,*
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balansekvationen är TE. Dualvariablerna anger således hur intäkterna ändras per änd-
ring av högerledet i bivillkoren då problemet är skrivet på standardform, vilket inne-
bär att endast det lokala inflödet står i högerledet. Enheten måste därför vara ¤/TE. 
Under normala förutsättningar leder ökat inflöde till att intäkterna ökar (antingen kan
man producera mer el eller så har man mer vatten sparat i magasinen i slutet av plane-
ringsperioden), vilket betyder att dualvariabeln ska vara större än noll. Detta gäller
däremot inte om det skulle vara så att inflödet är så stort att man tvingas spilla vatten;
i dessa fall påverkas inte intäkterna av ökat inflöde och dualvariabeln får värdet noll.
Rent praktiskt så motsvarar dessa dualvariabler ett pris som vi kan sätta på vattnet i ett
visst magasin. Detta pris brukar kallas för vattenvärde.
Exempel 5.12 (dualvariabler till en lastbalans). Vilken enhet har dualvari-
ablerna till ett lastbalansbivillkor? Kommer dessa dualvariabler att vara större än noll,
lika med noll, eller större än noll? Vilken praktisk tolkning kan man ge dualvariab-
lerna? Antag att korttidsplaneringsproblemet är formulerat så att man maximerar vin-
sten.
Lösning: Enheten för målfunktionen är valuta (¤) och enheten för lastbalansekvatio-
nen är MWh. Dualvariablerna anger således hur intäkterna ändras per ändring av
högerledet i bivillkoren då problemet är skrivet på standardform, vilket innebär att
endast lasten står i högerledet. Enheten måste därför vara ¤/MWh. 
Om lasten ökar så leder det till att målfunktionsvärdet minskar. Visserligen ökar intäk-
terna av såld el under planeringsperioden, men om lasten är given på förhand så är
även dessa intäkter givna på förhand och räknas därför inte med i målfunktionen. I
stället har man en ökad produktionskostnad (i termiska kraftverk) eller ett lägre värde
av sparat vatten i slutet av perioden. Dualvariabeln är således negativ eller – i vissa säll-
synta fall – lika med noll.
Rent praktiskt så motsvarar dessa dualvariabler den marginella produktionskostnaden
för den aktör som utfört planeringen. Om man har perfekt konkurrens på elmark-
naden så är detta i sin tur lika med elpriset.

Dualvariablerna kan också vara användbara för att kontrollera att man erhållit en korrekt, opti-
mal lösning till planeringsproblemet. De intressanta dualvariablerna är i allmänhet färre än de
intressanta primala variablerna och det går därför snabbare att studera dualvariablerna. Dessutom
är det lättare att kontrollera att man får rimliga priser i systemet än att gå in och i detalj studera hur
de primala variablerna förhåller sig till varandra, vilket illustreras av följande exempel:

Exempel 5.13 (kontroll av driftplan). Betrakta planeringsproblemet i exem-
pel 5.4, men antag att elpriserna för de sex timmarna förutspås bli 213, 225, 229, 227,
230, 232 SEK/MWh och att framtida elproduktion antas kunna säljas för
228 SEK/MWh. Antag att man skrivit ett datorprogram för att lösa detta problem
och att man får fram följande tappningsplan:

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 t = 6

M1, t [TE] 857,4 1 020,4 883,4 1346,4 1 388,9 1 388,9
M2, t [TE] 556,6 557,6 537,0 538,0 269,0 0
Q1, t [TE] 0 0 0 0 120,6 163,0
Q2, t [TE] 0 0 21,6 0 270,0 270,0
S1, t [TE] 0 0 0 0 0 0
S2, t [TE] 0 0 0 0 0 0
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Dualvariablerna till de hydrologiska bivillkoren fick följande värden:

Målfunktionsvärdet blev 183 136,8. Är den föreslagna tappningsplanen verkligen opti-
mal?
Lösning: Nej, det är något fel med tappningsplanen. Vattenvärdet i Degerforsen
borde vara högre än vattenvärdet i Edensforsen, eftersom vattnet i Degerforsens
magasin kan användas till elproduktion i bägge kraftverken, medan vattnet i Edensfor-
sen bara kan användas i just detta kraftverk.
Vari ligger då felet? Vi kan testa att stoppa in variabelvärdena i tappningsplanen ovan i
målfunktionen och några av bivillkoren så som de formulerades i exempel 5.4:
Målfunktionen:

 + λf((γ1 + γ2)M1(6) + γ2M2(6)) = … = 183 136,8.

Hydrologisk balans för Degerforsen timme 1:
H.L.: M1, 1 – M1, 0 + Q1, 1 + S1, 1 = 857,4 – 694,4 + 0 + 0 = 163.

V.L.: V1 = 163.

Hydrologisk balans för Edensforsen timme 1:
H.L.: M2, 1 – M2, 0 + Q2, 1 + S2, 1 – Q1, 1 – S1, 1 = 556,6 – 555,6 + 0 + 0 – 0 – 0 = 1.

V.L.: V2 = 1.

Hydrologisk balans för Degerforsen timme 6:
H.L.: M1, 6 – M1, 5 + Q1, 6 + S1, 6 = 1 388,9 – 1 388,9 + 163,0 + 0 = 163.

V.L.: V1 = 163.

Hydrologisk balans för Edensforsen timme 6:
H.L.: M2, 6 – M2, 5 + Q2, 6 + S2, 6 – Q1, 6 – S1, 6 =

= 0 – 269,0 + 270 + 0 – 163,0 – 0 = 162.
V.L.: V2 = 1.

Uppenbarligen är det något som inte stämmer i det hydrologiska balansvillkoret för
Edensforsen. Lämpligen bör man kontrollera att vattnet som tappas i Degerforsen
verkligen räknas in i balansen för magasinet i Edensforsen.

ÖVNINGSUPPGIFTER
5.1 Klockan 10:00 innehåller ett visst vattenmagasin 1 800 000 m3. Det lokala tillflödet till

magasinet är i genomsnitt 40 m3/s mellan 10:00 och 11:00. Under denna tid produce-
ras ingen el i kraftverket och det sker inte heller något spill. Hur mycket innehåller vat-
tenmagasinet klockan 11:00. Svaret ska ges i TE!

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 t = 6

Degerforsen 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5
Edensforsen 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4

λT γiQi t,
i 1=

2

∑
t 1=

6

∑
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5.2 För ett visst vattenkraftverk erhålls bästa verkningsgrad vid tappningen 125 TE och
då producerar kraftverket 80 MW. Hur stor är den maximala produktionsekvivalen-
ten?

5.3 Ett vattenkraftverk uppnår installerad effekt, 80 MW, vid maximal tappning, som är
200 TE. Kraftverket har två turbiner, vilket innebär att man har en tappning där man
uppnår bästa verkningsgrad och en tappning där man uppnår lokalt bästa verknings-
grad. Den bästa verkningsgraden fås vid tappningen 100 TE och då är produktionse-
kvivalenten 0,42 MWh/TE. Lokalt bästa verkningsgrad erhålls vid tappningen
160 TE, då produktionsekvivalenten är 0,4125 MWh/TE. Tag fram en styckvis linjär
modell med tre segment av elproduktionen i kraftverket.

5.4 I ett vattenkraftverk är maxtappningen 125 TE. Vid denna tappning producerar kraft-
verket installerad effekt, vilket är 40,5 MW. Bästa verkningsgrad erhålls vid 80% av
maxtappningen. Antag att vid tappning som är högre än 80% av maximal tappning så
är den marginella produktionsekvivalenten 10% lägre jämfört med när tappningen är
lägre än 80% av maximal tappning. Tag fram en styckvis linjär modell av elproduktio-
nen i kraftverket.

5.5 Ett visst vattenkraftverk har sin bästa verkningsgrad vid tappningen 80 TE. Maximal
tappning i kraftverket är 200 TE och då har man en relativ verkningsgrad på 94%.
Detta är tillräckligt för att producera den installerade effekten, som är 94 MW. Tag
fram en styckvis linjär modell av elproduktionen i kraftverket.

5.6 Betrakta vattenkraftverken i figur 5.7. Systemet består av fyra magasin och tre kraft-
verk. Från Vattnet kan man antingen tappa vatten till det underjordiska kraftverket
Språnget; detta vatten släpps sedan ut i Sjön. Från Vattnet kan man vid behov spilla
vatten genom den ursprungliga älvfåran; spillet når då magasinet till kraftverket Fallet.

I ett korttidsplaneringsproblem för dessa kraftverk har man infört följande beteck-
ningar:
Index för kraftverk och magasin: Vattnet/Språnget 1, Forsen 2, Sjön 3, Fallet 4.

γi = förväntad framtida produktionsekvivalent för vatten lagrat i magasin i, 
i = 1, 2, 3, 4,

λt = förväntat elpris timme t, t = 1, …, 24,
λ25 = förväntat elpris efter planeringsperiodens slut,

Mi, 0 = innehåll i magasin i vid planeringsperiodens början, i = 1, 2, 3, 4, 
Mi, t = innehåll i magasin i vid slutet av timme t, i = 1, 2, 3, 4, t = 1, …, 24,
μi, j = marginell produktionsekvivalent för kraftverk i, segment j, i = 1, 2, 3, 4, 

j = 1, 2,
Qi, j, t = tappning i kraftverk i, segment j, under timme t, 

i = 1, 2, 3, 4, j = 1, 2, t = 1, …, 24.
Si, t = spill från magasin i under timme t, i = 1, 2, 3, 4, t = 1, …, 24,
Vi, t = lokal tillrinning till magasin i under timme t, i = 1, 2, 3, 4, t = 1, …, 24.

a) Vilka beteckningar representerar optimeringsvariabler respektive parametrar?
b) Formulera målfunktionen om syftet med planeringsproblemet är att maximera
intäkterna från vattenkraftproduktionen plus värdet av sparat vatten.
c) Formulera de hydrologiska bivillkoren. Rinntiden mellan kraftverken kan försum-
mas.

5.7 AB Vattenkraft äger två vattenkraftverk lokaliserade enligt figur 5.8. Data för vatten-
kraftverken ges i tabell 5.13. Bolaget räknar med att elpriset de närmaste fem tim-
marna kommer att vara 200, 210, 210, 220 respektive 210 SEK/MWh. Därefter räk-
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nar man med ett genomsnittligt elpris på 200 SEK/MWh och att sparat vatten kan
användas till elproduktion vid bästa verkningsgrad. Vattenmagasinen är halvfyllda vid
planeringsperiodens början.

Eftersom älven där AB Vattenkrafts kraftverk ligger är ett mycket viktigt lekområde
för lax har Miljödomstolen förelagt bolaget att bygga laxtrappor förbi kraftverken.
Flödet genom respektive laxtrappa måste alltid uppgå till minst 1 m3/s; detta vatten
kan alltså ej användas till elproduktion. Vidare har Miljödomstolen med hänsyn till
turismen föreskrivit att flödet i älvsträckorna nedströms om kraftverken alltid måste
uppgå till minst 10 m3/s.

Formulera AB Vattenkrafts planeringsproblem som ett LP-problem. Rinntiden mel-
lan kraftverken kan försummas. 

Tabell 5.13 Data för vattenkraftverken i övning 5.7.

Kraftverk
Maximalt 
magasins-

innehåll [TE]
Marginell produktionsekvivalent [MWh/TE]

Lokal 
tillrinning 

[m3/s]

Språnget 10 000 0,36 vid tappningar mellan 0 och 300 TE
0,32 vid tappningar mellan 300 och 400 TE 150

Fallet 2 000 0,48 vid tappningar mellan 0 och 100 TE
0,46 vid tappningar mellan 100 och 200 TE 10

Figur 5.7 Älvsystemet i övning 5.6. 
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5.8 Det termiska kraftverket Flisinge eldas med biobränsle. Bränslet kostar 200 ¤/m3 och
har en densitet på 400 kg/m3. Bränslets värmeinnehåll är 5 MWh/ton och kraftverket
har en verkningsgrad på 40%. Hur stor är den rörliga produktionskostnaden i Flis-
inge?

5.9 Antag att ett visst kärnkraftverk har en verkningsgrad på 35% och bränslet kostar
27 720 SEK/kg. Värmeinnehållet i uran framgår av tabell 5.6. Hur stor är den rörliga
produktionskostnaden?

5.10 Ett visst termiskt kraftverk har en startkostnad på 50 000 SEK. Tidskonstanten för
avkylning av ångpannan är 3 timmar och kostnaden för att upprätthålla drifttempera-
tur i ångpannan då kraftverket inte används för elproduktion är 10 000 SEK/h. Tag
fram startkostnaden då kraftverket startas efter ett driftuppehåll på 1, …, 5 timmar.

5.11 Antag att man i ett korttidsplaneringsproblem ska planera driften för ett termiskt
kraftverk. Man har infört följande optimeringsvariabler:

ut = driftstatus i kraftverket under timme t (1 om kraftverket är i drift under 
timme t, annars 0),

= start av kraftverket i början av timme t (1 om kraftverket tas i drift inför 
timme t, annars 0).

Formulera det bivillkor som reglerar sambandet mellan ut, ut – 1 och  för timme t.
Observera att bivillkoret ska formuleras utan hjälp av några ytterligare optimeringsva-
riabler!

5.12 AB Elverket äger ett biobränsleeldat kraftverk i Stad med tre separata block, samt
kärnkraftverket Strålinge med två reaktorer. Data för kraftverken ges i tabell 5.14.
Startkostnaden kan antas vara oberoende av hur lång tid det gått sedan kraftverket var

Språnget

FalletLaxtrappa

Laxtrappa

Figur 5.8 Vattenkraftsystemet i övning 5.7. 
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i drift senast. Å andra sidan kräver man att ett kraftverk som tagits ur drift inte ska
återstartas igen förrän tidigast efter tre timmar.

Den el som företaget produceras säljs på den multinationella elbörsen ElKräng och
man räknar med att de bud som skickas in till elbörsen också kommer att accepteras
och att man får de priser som anges i tabell 5.15. Normalt sett erhåller alla accepterade
bud på ElKräng samma elpris, men i de fall då det uppstår flaskhalsar i elnätet delas
marknaden upp i s.k. prisområden. Alla bud som accepteras erhåller då det elpris som
gäller i det prisområde där elproduktionen matas in. Kraftverket i Stad hör till prisom-
råde Nord, medan kärnkraftverket ligger i prisområdet Öst.

Formulera AB Elverkets planeringsproblem som ett MILP-problem. 

5.13 Energibolaget AB äger tre vattenkraftverk, som är lokaliserade enligt figur 5.9, samt
det termiska kraftverket Viken. Data för vattenkraftverken ges i tabell 5.16. Kraftver-
ket i Viken har en installerad effekt på 200 MW och kan som lägst producera 80 MW
då det är i drift. Produktionskostnaden är 320 SEK/MWh och startkostnaden antas
vara 15 000 SEK om driftstoppet varar i en timme och 35 000 SEK om kraftverket är
ur drift i två timmar eller mer. Utsläppen av koldioxid uppgår till 0,33 ton/MWh. Kol-
dioxidutsläppen då man startar kraftverket är 15 ton om driftstoppet varat i en timme
och annars 36 ton. Energibolaget AB har i sin miljöpolicy bestämt sig för att aldrig
släppa ut mer än 850 ton koldioxid per dygn.

För närvarande säljer Energibolaget AB all elproduktion till AB Elhandel. Den avta-
lade försäljningen är 350 MWh/h mellan 8:00 och 17:00 och 150 MWh/h under
övriga timmar.

Energibolaget AB önskar nu planera driften för nästa dygn. Formulera bolagets pla-
neringsproblem som ett MILP-problem. Kraftverket Viken kommer inte att vara i
drift timmarna före planeringsperiodens början. Antag att elpriset efter planeringspe-
rioden kommer att vara 330 SEK/MWh och att sparat vatten kommer att användas
till elproduktion vid maximal marginell produktionsekvivalent. Vattenmagasinen är
fyllda till 75% vid planeringsperiodens början. Rinntiden mellan kraftverken kan för-

Tabell 5.14 Data för kraftverken i övning 5.12.

Kraftverk Installerad 
effekt [MW]

Minimal 
produktion vid 

drift [MW]

Rörlig 
produktions-

kostnad 
[¤/MWh

Startkostnad 
[¤]

Driftstatus före 
planeringsperiodens 

början

Stad I 200 50 150 20 000 Ur drift sedan 4 h
Stad II 150 30 180 18 000 Ur drift sedan 4 h
Stad III 300 80 160 32 000 Ur drift sedan 4 h
Strålinge I 600 500 100 40 000 I drift sedan minst 12 h
Strålinge II 650 500 100 40 000 I drift sedan minst 12 h

Tabell 5.15 Förväntade börspriser i övning 5.12.

Timme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prisområde Nord 116 118 108 108 115 160 210 290 291 291 290 273
Prisområde Öst 116 118 108 108 115 130 136 148 148 150 145 141

Timme 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prisområde Nord 272 163 138 137 140 142 137 134 130 120 98 105
Prisområde Öst 141 139 138 137 140 142 137 134 130 120 98 105
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summas. 
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Tabell 5.16 Data för vattenkraftverken i övning 5.13.

Kraftverk
Maximalt 
magasins-

innehåll [m3]
Marginell produktionsekvivalent [MWh/TE]

Lokal 
tillrinning 

[m3/s]

Forsen 7 200 000 0,28 vid tappningar mellan 0 och 150 TE
0,21 vid tappningar mellan 150 och 310 TE 125

Ån 2 880 000 0,42 vid tappningar mellan 0 och 200 TE
0,32 vid tappningar mellan 200 och 400 TE 175

Strömmen 3 600 000 0,34 vid tappningar mellan 0 och 180 TE
0,28 vid tappningar mellan 180 och 370 TE 30

Forsen

Strömmen

Ån

Vikens 
värmekraftverk

Figur 5.9 Kraftverken i övning 5.13. 
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Kapitel 6

SIMULERING AV
ELMARKNADER
Det finns många sammanhang där man har ett behov av att förutsäga en elmarknads beteende på
längre sikt. Det enklaste alternativet är att då använda enkla överslagsberäkningar (som t.ex. den
enkla prismodellen i kapitel 3), men för att genomföra en djupare analys behöver man kunna simu-
lera elmarknader. Då man simulerar en elmarknad utgår man från antaganden om vilka resurser
som finns i elsystemet (t.ex. produktions- och överföringskapacitet), vilken efterfrågan som finns,
samt vilket regelverk som gäller för elhandeln. Givet dessa indata försöker man förutsäga hur
elmarknaden kommer att fungera.

Valet av modell och metod vid en elmarknadssimulering beror förstås på vilka faktorer det är
man önskar studera. Om man t.ex. vill studera hur olika miljöregler påverkar elmarknaden måste
man naturligtvis på något sätt modellera hur elmarknadens aktörer reagerar på de olika reglerna.
Det finns ett mycket stort antal tänkbara modeller och vi får i detta kompendium nöja oss med att
beskriva de grundläggande modellerna som kan användas vid elmarknadssimuleringar.

Vi kommer att beskriva två simuleringsmetoder. Den första är stokastisk produktionskostnads-
simulering (SPS). Denna metod är begränsad till en ganska enkel modell av elmarknaden, eftersom
den bygger på analytiska beräkningar. Den andra metoden är Monte Carlo-simulering, som är en
betydligt mer mångsidig simuleringsmetod – den enda begränsningen på vilka modeller som man
kan simulera med Monte Carlo-metoder är beräkningskapaciteten i den dator som används. En
fullständig genomlysning av Monte Carlo-simulering skulle inte rymmas i detta kompenidum och
därför ger vi endast att ge en introduktion till Monte Carlo-simulering.

6.1 PROBLEMBESKRIVNING
Innan vi går in närmare på själva simuleringsmetoderna är det lämpligt att ta en titt på vad det är
för sorts frågeställningar man kan analysera genom en elmarknadssimulering. Syftet med att simu-
lera en elmarknad är som sagt var att givet vissa förutsättningar (indata) försöka förutsäga hur
elmarknaden kommer att fungera. Låt oss införa beteckningen scenario för en given situation, där
både de tillgängliga resurserna, efterfrågan och övriga faktorer som påverkar elmarknaden är
kända. Eftersom alla dessa förutsättningar varierar mer eller mindre slumpmässigt på en elmark-
nad kommer det i allmänhet att finnas ett oändligt antal tänkbara scenarier. För att förutsäga
elmarknadens beteende skulle vi alltså vilja veta hur elmarknaden kommer att fungera i varje sce-
nario.

Förutsättningarna i ett visst scenario beskrivs av ett antal parameterar, som vi kan benämna scena-
rioparametrar. Varje scenarioparameter är en stokastisk variabel, vars sannolikhetsfördelning är känd
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(sannolikhetsfördelning utgör med andra ord utgör indata till simuleringen). Exakt vilka scenario-
parametrar som ingår i en elmarknadssimulering beror på vilken modell man valt. Än så länge
räcker det med att vi sammanför alla scenarioparametrar i den stokastiska vektorn Y.

Simuleringen förutsätter att man har en matematisk modell av elmarknaden. I denna modell
ingår det ett flertal konstanter vars värde är detsamma för alla scenarier. Dessa konstanter kallar vi
modellkonstanter och de utgör liksom scenarioparametrarna indata till simuleringen. Man kan säga
att modellkonstanterna tillsammans med själva strukturen för modellen bildar en matematisk
funktion, g, som visar hur elmarknaden reagerar på ett visst scenario. I många fall är elmarknads-
modellen så pass komplex att funktionen g endast kan definieras indirekt, t.ex. utifrån lösningen
till ett optimeringsproblem (vi kommer att se exempel på detta nedan).

Utdata från simuleringen visar hur elmarknaden beter sig i varje tänkbart scenario. Man kan stu-
dera flera tänkbara karakteristika, som t.ex. resursutnyttjande och priser. Bereonde på vilka egen-
skaper man önskar studera får man definiera ett antal resultatvariabler. För tillfället sammanförs vi
alla resultatvariabler till en stokastisk vektor, X. Liksom scenarioparametrarna är resultatvariab-
lerna stokastiska variabler, men den stora skillnaden är att resultatvariablernas sannolikhetsfördel-
ning är okänd innan man simulerat systemet.

Sambandet mellan scenarioparametrarna och resultatvariablerna ges alltså av den matematiska
modellen, d.v.s. 

X = g(Y). (6.1)
Att förutsäga elmarknadens beteende är alltså detsamma som att beräkna sannolikhetsfördel-
ningen för resultatvariablerna. I många fall är det emellertid opraktiskt att i detalj ta hänsyn till alla
tänkbara händelseutvecklingar (d.v.s. alla tänkbara utfall för resultatvariablerna). I stället är det
lämpligt att använda enkla, lättbegripliga mått, som på ett mer översiktligt sätt förmår beskriva de
viktigaste egenskaperna för en viss elmarknad. Enklast är att definiera ett antal nyckeltal – systemin-
dex – vilka kan användas för att göra jämförelser mellan olika alternativa elmarknader. Systemin-
dexen är i praktiken olika statistiska mått (i allmänhet väntevärden) av resultatvariablerna. Man kan
alltså säga att det egentliga syftet med en elmarknadssimulering är att fastställa

E[X] = E[g(Y)]. (6.2)
Nedan ska vi ge ett exempel på hur en elmarknadsmodell kan utformas och hur man kan tillämpa
resultaten från en simulering då man analyserar en elmarknad.

6.1.1 Exempel på en elmarknadsmodell
Elmarknadsmodellen ska, såsom beskrivits ovan, visa hur elmarknaden fungerar i ett visst scena-
rio. Ofta innebär detta att man ställer upp optimeringsproblem, som motsvarar det korttidsplane-
ringsproblem som elmarknadens aktörer löser. Den modell som föreslås här är en multi-areamo-
dell avsedd att användas vid Monte Carlo-simuleringar. (Senare i detta kapitel kommer vi dock att
se att modellen i stokastisk produktionskostnadssimulering är ett specialfall av multi-areamodel-
len.) Som vi ska se i avsnitt 6.3 väljer man i en Monte Carlo-simulering ut ett slumpvis antal scena-
rier och observerar hur elmarknaden beter sig i dessa. Dessa observationer erhålls alltså genom att
analysera lösningen till optimeringsproblemet. En Monte Carlo-simulering kan komma att omfatta
ett mycket stort antal scenarier och det är därför önskvärt att varje optimeringsproblem går att lösa
så snabbt som möjligt. I praktiken betyder det att vi bör hålla antalet variabler så lågt som möjligt.

Ett sätt att hålla nere antalet variabler, men samtidigt kunna modellera olika kraftverk och över-
föringsförlusterna är att använda en multi-areamodell. Kraftsystemet delas då in i ett antal areor
förbundna med transmissionsförbindelser (se figur 6.1). Alla kraftverk och all konsumtion måste
vara lokaliserad i en viss area. I modellen antar vi att det råder perfekt konkurrens och att alla aktö-
rer har perfekt information. Dessutom gör vi följande antaganden om de aktörer som modelleras:
82 6.1 Problembeskrivning



Kapitel 6 Simulering av elmarknader
•Termiska kraftverk. De termiska kraftverken modelleras med en viss tillgänglig
produktionskapacitet och en kostnadsfunktion. Som vi såg i avsnitt 5.3 krävs det hel-
talsvariabler för att modellera startkostnaderna i termiska kraftverk. Eftersom det
skulle leda till väsentligt längre lösningstider för multi-areaproblemet bortser vi från
startkostnaderna. Kostnadsfunktionen är således enbart en funktion av produktions-
kostnaderna. Denna funktion kan mycket väl vara kvadratisk, d.v.s.

CGg(Gg) = αGg + βGgGg + (6.3)

Flera termiska kraftverk som ligger i samma area kan slås samman till ett ekvivalent
kraftverk.

•Icke-reglerbara kraftverk. Med icke-reglerbara kraftverk avses sådana kraftverk
där den produktionskapaciteten beror av någon faktor utom mänsklig kontroll. Hit
hör t.ex. vindkraftverk, vattenkraftverk utan magasin och solceller. Beteckningen icke-
reglerbara kraftverk är egentligen något missvisande, eftersom man alltid kan minska
produktionen i ett kraftverk (t.ex. genom att spilla vatten i ett vattenkraftverk). I prak-
tiken gör man emellertid inte så om det inte är absolut nödvändigt för säker drift av
systemet, eftersom den rörliga produktionskostnaden i de icke-reglerbara kraftverken i
allmänhet är så låg är det optimalt att köra dessa kraftverk på maximal tillgänglig ef-
fekt. 

I multi-areamodellen antar vi att produktionskostnaden i de icke-reglerbara kraftver-
ken är försumbar. Den tillgängliga produktionskapaciteten i samtliga icke-reglerbara
kraftverk summeras per area.

•Elnätet. I modellen representeras elnätet enbart av förbindelser mellan areorna.
Mellan två areor kan det högst finnas en förbindelse i vardera riktningen och dessa
förbindelser kännetecknas av att de har en viss tillgänglig överföringskapacitet och en
viss förlustfunktion. Förlustfunktionen kan mycket väl vara kvadratisk, d.v.s.

Ln, m(Pn, m) = βLn, mPn, m + (6.4)

Vi antar att elmarknadens aktörer fritt kan styra flödet mellan de olika areorna, så
länge inte överföringskapaciteten överskrids.

•Last. I modellen antas att lasten inte är priskänslig. Lasten kan därmed modelleras

Figur 6.1 Kraftsystemmodellen i multi-areaproblemet. 
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Area 3
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som en viss efterfrågan i varje area. Eftersom det inte finns några garantier för att
man alltid har tillräckligt med produktionskapacitet är man tvungen att introducera en
möjlighet att koppla bort en del av lasten. Denna möjlighet representeras i modellen
av en särskild variabel för bortkopplad last (icke-levererad effekt).

Matematisk formulering

Multi-areaproblemet kan i ord formuleras som
minimera kostnad för elproduktion + straffkostnad för bortkopplad last, (6.5)

med hänsyn till lastbalans i varje area 
(d.v.s. produktion + import = last – bortkopplad last + export), (6.5a)

begränsningar i produktions- och överföringskapacitet. (6.5b)

Följande parametrar ingår i multi-areaproblemet:
CGg = kostnadsfunktion för elproduktion i det termiska kraftverket g,
CUn = straffkostnad för icke-levererad effekt i area n,

G = mängden av termiska kraftverk g,
Gn = mängden av termiska kraftverk g belägna i area n,

= maximal elproduktion i det termiska kraftverket g,
Dn = last i area n,

Ln, m = förlustfunktion för transmission från area n till area m,
N = mängden av areor n,
P = mängden av transmissionförbindelser (n, m),

Pn←m = mängden av areor m som kan exportera till area n,
Pn→m = mängden av areor m som kan importera från area n,

= maximal transmission från area n till area m,
= maximal elproduktion i de icke-reglerbara kraftverken i area n.

Följande optimeringsvariabler ingår i multi-areaproblemet:
Gg = produktion i det termiska kraftverket g,

Pn, m = transmission från area n till area m,
Un = icke-levererad effekt i area n,
Wn = produktion i de icke-reglerbara kraftverken i area n.

Med denna notation får vi följande matematiska formulering av multi-areaproblemet:

minimera (6.6)

då

∀ n ∈ N, (6.6a)

0 ≤ Gg ≤ ∀ g ∈ G, (6.6b)
0 ≤ Pn, m ≤ ∀ (n, m) ∈ P, (6.6c)
0 ≤ Un ≤ Dn, ∀ n ∈ N, (6.6d)
0 ≤ Wn ≤ ∀ g ∈ N. (6.6e)

Observera att man i målfunktionen måste ha en kostnad för icke-levererad effekt, eftersom
multi-areaproblemet annars skulle få den trivial lösningen Un = Dn för alla areor, medan övriga
optimeringsvariabler blir lika med noll. Kostnaden för icke-levererad effekt måste vara högre än

Gg

Pn m,
Wn

CGg Gg( ) CUn Un( )
n N∈
∑+

g G∈
∑

Gg Wn Pm n, Lm n, Pm n,( )–( )
m Pn←m∈

∑+ +
g Gn∈

∑ Dn Un– Pn m, ,
m Pn→m∈

∑+=

Gg,

Pn m, ,

Wn,
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produktionskostnaden i det dyraste kraftverket. Straffkostnaden för kan mycket väl vara en rent
fiktiv kostnad, som vi infört enbart för att modellera att man först utnyttjar alla produktionsresur-
ser innan man börjar koppla bort last. Straffkostnaden ska således inte nödvändigtvis tolkas så att
bortkopplade konsumenter får någon ersättning.

Exempel 6.1 (formulering av multi-areamodell): Den östafrikanska staden
Mji är inte anslutet till något nationellt nät, utan man har ett eget lokalt system som
drivs av Mji Electricity Consumers Cooperative (MECC). I Mji finns en dieselgenera-
torer, som har en kapacitet på 250 kWh/h. P.g.a. bristande underhåll är det vanligt
med driftstörningar i dieselgeneratorn. Driftkostnaden är 10 ¤/kWh. Man har även
ett vindkraftverk vid Mlima, som ligger ungefär 15 km från Mji. Alldeles intill Mlima
ligger byn Kijiji, som också är ansluten till MECC:s elsystem. Den installerade effek-
ten i vindkraftverket är 200 kW och driftkostnaden är försumbar. Lasten i Mji respek-
tive Kijiji kan antas vara normalfördelade och oberoende av varandra.
Mlima och Kijiji är förbundna med Mji via en transmissionsledning. Man kan anta att
förlusterna på ledningen uppgår till 2% av den effekt som matas in och att ledningen
aldrig drabbas av driftstörningar. Formulera en två-areamodell av MECC:s elsystem.
Lösning: Låt Mji vara area 1 och Mlima/Kijiji area 2. Inför följande parametrar:

Dn = last i area n, n = 1, 2,
= maximal elproduktion i dieselgeneratorn,
= maximal elproduktion i vindkraftverket.

Inför även följande optimeringsvariabler:
G = elproduktion i dieselgeneratorn,

Pn, m = transmission från area n till area m, (n, m) = (1, 2), (2, 1),
W = elproduktion i vindkraftverket,

Un = bortkopplad last i area n, n = 1, 2.
Eftersom inget sägs om att kunder som blir bortkopplade p.g.a. effektbrist erhåller
någon ersättning, så blir vi tvungna att ansätta en fiktiv straffkostnad. Det enda kravet
är att denna kostnad ska vara högre än driftkostnaden i de dyraste kraftverken. Efter-
som dieselgeneratorerna kostar 10 ¤/kWh kan vi till exempel välja straffkostnaden
100 ¤/kWh. Multi-areamodellen kan då skrivas som

minimera 10G + 100(U1 + U2),
då G + 0,98P2, 1 = D1 – U1 + P1, 2,

W + 0,98P1, 2 = D2 – U2 + P2, 1,
0 ≤ G ≤ 

0 ≤ Pn, m, (n, m) = (1, 2), (2, 1),
0 ≤ W ≤ 

0 ≤ Un ≤  n = 1, 2.

Användning av multi-areamodellen i en elmarknadssimulering

Förutsättningarna för elmarknaden i multi-areaproblemet bestäms av parametrarna till multiarea-
problemet. Dessa parametrar kan därför samtliga betraktas som scenarioparametrar. Flera av para-
metrarna i multi-areaproblemet, t.ex. areaindelningen, är dock sådana att de knappast kan betrak-
tas som stokastiska variabler. Ofta kan man anta att det är de tillgängliga resurserna (  
och ) samt efterfrågan (d.v.s. lasten Dn) som utgör scenarioparametrarna. Övriga parametrar i

G
W

G,

W,
Dn,

Gg, Pn m, ,
Wn
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multi-areaproblemet antas i stället vara modellkonstanter.
Optimeringsvariablerna i multi-areamodellen visar hur elmarknaden kommer att fungera i ett

visst scenario. Således kan optimeringsvariablerna användas som resultatvariabler. Sammantaget
ger dessa resultatvariabler en detaljerad bild av hur elmarknaden fungerar, men som vi redan kon-
staterat är det ofta önskvärt att ta fram systemindex som ger en mer översiktlig bild av elmarkna-
den. Det kan därför vara lämpligt att införa ytterligare några resultatvariabler som kan ligga till
grund för systemindexen.

I de simuleringsmetoder som beskrivs i det här kompendiet är det främst kostnaderna och leve-
ranssäkerheten som är av intresse. Låt oss börja med driftkostnaden:

Definition 6.1. Den totala driftkostnaden, TOC,1 är summan av driftkostnaden i
alla kraftverk, samt eventuella andra driftkostnader (som t.ex. ersättning till konsu-
menter som blivit ofrivilligt bortkopplade).

Om vi i multi-areamodellen antar att ingen ersättning betalas ut för icke-levererad effekt (d.v.s. att
straffkostnaden CUn är en fiktiv kostnad) kan den totala driftkostnaden beräknas genom

TOC = (6.7)

Motsvarande systemindex är den förväntade driftkostnaden:
Definition 6.2. Den förväntade totala driftkostnaden, ETOC,2 är den förväntade
summan av driftkostnaden i alla kraftverk, samt eventuella andra driftkostnader, d.v.s.

ETOC = E[TOC].

Både TOC och ETOC mäts vanligen i kostnad per tidsenhet.
För att få ett mått på leveranssäkerheten inför vi följande resultatvariabel:

Definition 6.3. Resultatvariabeln LOLO3 är en binär variabel som är lika med ett
om effektbrist uppstår (d.v.s. om minst en konsument blivit ofrivilligt bortkopplad
p.g.a. kapacitetsbegränsningar i elsystemet) och annars noll.

I multi-areamodellen beräknas LOLO genom

LOLO = (6.8)

Motsvarande systemindex är risken för effektbrist:
Definition 6.4. Risken för effektbrist, LOLP,4 är lika med sannolikheten att minst
en konsument blir ofrivilligt bortkopplad p.g.a. kapacitetsbegränsningar i elsystemet,
d.v.s.

LOLP = E[LOLO].

Både LOLO och LOLP är dimensionslösa storheter. LOLP anges därför vanligen i procent eller
timmar per år.

Systemindexet LOLP visar enbart hur ofta som effektbristsituationer uppstår, men säger ingen-
ting om hur stor effektbristen är; det räcker med att man tvingas koppla bort en 60 W-glödlampa
för att effektbrist ska anses föreligga. För att få ett mått på omfattningen av effektbristsituatio-
nerna gör vi följande definitioner:

Definition 6.5. Den icke-levererade energin, ENS,5 är den energi som ej kunnat

1. Eng. Total Operation Cost.
2. Eng. Expected Total Operation Cost.
3. Eng. Loss Of Load Occasion.
4. Eng. Loss Of Load Probability.

CGg Gg( ).
g G∈
∑

1

0⎩
⎨
⎧ om Un 0,>

n N∈
∑

annars.
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levereras p.g.a. av kapacitetsbegränsningar i elsystemet.
I multi-areamodellen beräknas ENS genom

ENS = (6.9)

Motsvarande systemindex är den förväntade icke-levererade energin:
Definition 6.6. Den förväntade icke-levererade energin, EENS,6 är den förväntade
mängd energi som ej kan levereras p.g.a. kapacitetsbegränsningar i elsystemet, d.v.s.

EENS = E[ENS].

Både ENS och EENS mäts vanligen i energi per tidsenhet.
Observera att det inte finns något enkelt samband mellan LOLP och EENS! Det är inte ovanligt

att man tror att den icke-levererade energin skulle motsvara risken för effektbrist gånger maximal
last eller risken för effektbrist gånger genomsnittslast. Förvisso kan så vara fallet i vissa fall, men
det är absolut inte någon generell regel (jfr övning 6.7).

Exempel 6.2 (scenarioparametrar och resultatvariabler i en multi-
areamodell): Betrakta multi-areamodellen i exempel 6.1. Antag att syftet med
simuleringen är att bestämma systemindexen ETOC och LOLP. Vilka scenarioparame-
trar ingår i modellen? Vilka resultatvariabler är relevanta och hur får man fram värden
på dessa?
Lösning: Scenarioparametrarna är de storheter som kan variera slumpmässigt och
som bestämmer förutsättningarna för hur systemet kommer att köras. I det här fallet
handlar det om den maximala produktionskapaciteten i kraftverken,   och  samt
lasten i respektive area, D1 och D2.
De relevanta resultatvariablerna i denna simulering är TOC och LOLO, eftersom syste-
mindexen ETOC och LOLP är väntevärdena av dessa resultatvariabler. För ett givet
scenario kan man lösa multi-areaproblemet från exempel 6.1 och därefter beräkna vär-
det på resultatvariablerna enligt följande:

TOC = 10G, 

LOLO =  ´

6.1.2 Exempel på tillämpningar
Med hjälp av elmarknadssimuleringar kan man studera hur en elmarknad kan förväntas bete sig
under olika förutsättningar. Genom att jämföra resultaten kan man således dra slutsatser om huru-
vida en investering är lönsam eller inte, eller vilken utformning av elhandeln som bäst lever upp till
ett visst mål. I detta avsnitt ges några kortfattade exempel på hur man kan använda resultaten från
en elmarknadssimulering.

Värdet av en investering

För att bestämma värdet av en investering måste man avgöra hur de ovan beskrivna systemindexen
ändras då man genomför investeringen. Detta kräver alltså minst två simuleringar: först en simule-

5. Eng. Energy Not Served.
6. Eng. Expected Energy Not Served. Förkortas ibland med Unserved Energy (UE).

Un.
n N∈
∑

G W,

0

1⎩
⎨
⎧ om U1 U2+ 0,=

om U1 U2 0.>+
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ring av systemet före investeringen och därefter en simulering av hur systemet kommer att fungera
efter investeringen. Värdet av investeringen ges av skillnaden i systemindex mellan dessa två fall.
Detta värde kan sedan jämföras med kostnaden för investeringen. Kostnaden för investeringen
måste ta hänsyn till ränta och avskrivningstid. Ett enkelt sätt att göra detta är att använda den s.k.
annuitetsformeln:

AC = (6.10)

där

AC = årlig kostnad [¤],
I = investeringskostnad [¤],
r = realränta [%],
n = avskrivningstid [år].

Vad annuitetsformeln gör är att den fördelar den ursprungliga investeringskostnaden som en viss
årlig summa under hela avskrivningstiden. Summeras de årliga kostnaderna så blir resultatet högre
än den ursprungliga investeringen (om r > 0), eftersom man inkluderar en viss ränta.

Exempel 6.3 (värdet  av  en  transmissionsförbindelse): Betrakta en el-
marknad som består av två regioner. I region A har man en last på 150 kWh/h vid hö-
glastperioder och 100 kWh/h vid låglastperioder. I region B är motsvarande värden
100 respektive 50 kWh/h. Som höglastperioder räknas vardagar mellan 6:00 och
20:00, samt helger mellan 10:00 och 17:00. I region A finns två dieselgeneratorer med
en produktionskostnad på 10 ¤/kWh, medan man i region B har en dieselgenerator
med en produktionskostnad på 12 ¤/kWh. Samtliga aggregat har en tillgänglighet på
90% och en kapacitet på 100 kWh/h.
För närvarande är de två regionerna helt isolerade från varandra. Man överväger dock
att förbinda de två regionerna med en transmissionsledning, som kan anses vara för-
lustfri och med obegränsad kapacitet. Kostnaden för detta projekt, inklusive kapital-
kostnader och årligt underhåll, uppskattas till 275 000 ¤/år. Är om det är lönsamt att
genomföra bygget?
Lösning: Två alternativ måste simuleras: dels den nuvarande situationen med två
skilda system och dels situationen då de två regionerna fungerar som ett enda system.
Senare i detta kapitel ska vi gå igenom metoder för att genomföra dessa två simule-
ringar. För närvarande räcker det att studera resultaten, som visas i tabellen nedan.

Om man jämför resultaten för de två alternativen finner man att transmissionled-
ningen innebär en årlig besparing (i form av lägre driftkostnader) på ungefär
260 000 ¤/år. Sett enbart till de förväntade driftkostnaderna är ledningen alltså inte
lönsam. Utan transmissionförbindelse har man dock en risk för effektbrist sett till hela
marknaden som är 19%,7 vilket minskar till ungefär 14,5% då man bygger transmis-
sionsledningen. Om man värderar denna ökade tillförlitlighet till åtminstone

Tabell 6.1 Systemindex med respektive utan transmissionsförbindelsen.

Systemindex
Ingen 

transmissions-
förbindelse

Med 
transmissions-

förbindelse

ETOC [¤/h] 2 002,50 1 972,80

LOLPA [%] 10
14,5

LOLPB [%] 10

I r 100⁄
1 1 r 100⁄+( ) n––
------------------------------------------- ,⋅
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15 000 ¤/år blir ledningen lönsam. Värderar man den minskade risken för effektbrist
lägre än så bör man avstå från bygget.

Ett kraftverks effektleveransvärde

Då den tillgängliga produktionskapaciteten är lägre än den effekt som efterfrågas är man tvungen
att koppla bort en del konsumenter. Risken för att detta ska inträffa, LOLP, är normalt sett mycket
låg, men den kan aldrig byggas bort helt, d.v.s. i varje system har man LOLP > 0. Om man har ett
visst givet system och bygger ytterligare ett kraftverk så minskar sannolikheten för att konsumen-
ter ska kopplas bort, eftersom produktionskapaciteten i systemet ökar. Tack vare det nya kraftver-
ket ökar leveranssäkerheten. Ett kraftverks förmåga att öka leveranssäkerheten kallas effektleverans-
värde. Naturligtvis har även de befintliga kraftverken i ett system ett effektleveransvärde; om man
tog bort ett befintligt kraftverk skulle ju LOLP öka.

Effektleveransvärdet kan uttryckas på flera sätt. Två tänkbara definitioner är följande:
Definition 6.7. Ett kraftverk g:s effektleveransvärde uttryckt som ekvivalent fast
kraft mäts genom att man jämför ett kraftverkets förmåga att minska risken för effekt-
brist med ett 100% tillförlitligt kraftverk. Med kraftverket g erhåller man en viss risk
för effektbrist, LOLP´. Om man tar bort kraftverk g och ersätter det med ett 100%
tillförlitligt kraftverk med den installerade effekten  så får man risken för effektbrist
LOLP´´. Om LOLP´ = LOLP´´ så har kraftverken samma förmåga att minska risken
för effektbrist och man säger då att kraftverk g har effektleveransvärdet  uttryckt
som ekvivalent fast kraft.
Definition 6.8. Ett kraftverks g:s effektleveransvärde uttryckt som ekvivalent
lastökning mäts genom att man studerar kraftverk g:s förmåga att förhindra att risken
för effektbrist ökar då lasten ökar. En viss medellast μD ger en viss risk för effektbrist
LOLP´ om man bortser från kraftverk g. Om man inkluderar kraftverk g och dess-
utom ökar medellasten med Δ, så får man risken för effektbrist LOLP´´. Om LOLP´ =
LOLP´´ så har kraftverket förhindrat att risken för effektbrist ökat vid denna lastök-
ning och man säger då att kraftverk g har effektleveransvärdet Δ uttryckt som ekviva-
lent jämnt fördelad lastökning.

Man kan tänka sig många varianter på dessa två definitioner. Man kan t.ex. ersätta det 100% tillför-
litliga kraftverket i definition 6.7 med ett typkraftverk med en viss tillgänglighet8 lägre än 100%. I
definition 6.8 kan man ersätta den jämnt fördelade lastökningen med en last som t.ex. ökar mer
vid höglastsituationer.

Exempel 6.4 (effektleveransvärde): I tabell 6.2 visas hur LOLP förändras i ett
visst system då lasten ökar och nya kraftverk tillförs. Beräkna vindkraftens effektleve-
ransvärde uttryckt som ekvivalent fast kraft respektive som ekvivalent lastökning. 
Lösning: I variant 1 har man tillfört systemet 100 MW vindkraft och detta resulterar i
samma risk för effektbrist som i variant 2 där man tillfört 22,2 MW i ett 100% tillför-
litligt kraftverk. Enligt definition 6.7 innebär detta att dessa 100 MW vindkraft i detta
system har effektleveransvärdet 22,2 MW uttryckt som ekvivalent fast kraft.
I variant 3 har man tillfört systemet 100 MW vindkraft, samtidigt som medellasten
ökat till 522,4 MW. Lastens standardavvikelse är oförändrad, vilket innebär att lastök-
ningen är lika stor vid alla tillfällen. Risken för effektbrist är densamma som i det

7. För att komma fram till denna siffra måste man ta hänsyn till att LOLPA är 19% under höglasttid och
endast 1% under låglasttid, medan LOLPB är lika stor under både hög- och låglasttid. Sannolikheten att
man täcker lasten för alla konsumenter i bägge regionerna är således 0,5·0,81·0,9 + 0,5·0,99·0,9 = 81%. 

8. Se avsnitt 6.2.3 för en utförlig beskrivning av ett kraftverks tillgänglighet.

Ĝ

Ĝ
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ursprungliga systemet, vilket enligt definition 6.8 innebär att dessa 100 MW vindkraft
i detta system har effektleveransvärdet 22,4 MW uttryckt som en jämnt fördelad ekvi-
valent lastökning.
I variant 4 har man tillfört systemet 100 MW vindkraft, samtidigt som medellasten
ökat till 514,0 MW. Lastökningen är dock större vid höglastsituationer, vilket återspeg-
las i att lastens standardavvikelse ökat till 105 MW. Risken för effektbrist är densamma
som i det ursprungliga systemet, vilket innebär att dessa 100 MW vindkraft i detta sys-
tem har effektleveransvärdet 14,0 MW uttryckt som en ojämnt fördelad ekvivalent
lastökning.

Det kan nämnas att exemplet ovan motbevisar ett argument som ofta framförs i energidebatten,
nämligen att ”vindkraften har inget effektvärde, eftersom det inte alltid blåser”. Förvisso har vind-
kraften ett lägre effektleveransvärde än motsvarade installerad effekt i ett kraftverk som inte är
väderberoende, men som tydligt framgår av exemplet så har vindkraften trots detta en viss för-
måga att minska risken för effektbrist.

6.2 STOKASTISK PRODUKTIONSKOSTNADS-
SIMULERING

I detta avsnitt ska vi presentera stokastisk produktionskostnadssimulering (SPS). Metoden, som
utvecklades i slutet av 1960-talet, kan användas för att simulera enkla elmarknader. Grunden för
metoden är att använda en så enkel elmarknadsmodell att alla scenarioparametrar kan kombineras
till en enda endimensionell sannolikhetsfördelning. Utifrån denna fördelning är det möjligt att ana-
lytiskt beräkna systemindex som ETOC och LOLP.

För att beräkningarna inte ska bli alltför komplicerade måste man göra vissa förenklande anta-
ganden. Det viktigaste antagandet är att vi försummar alla korrelationer9 mellan olika scenariopa-
rametrar, som t.ex. last och tillgänglig produktionskapacitet. Detta antagande är så grundläggande
för stokastisk produktionskostnadssimulering att vi betonar det lite extra:

Antagande 6.9. Alla scenarioparametrar i en stokastisk produktionskostnadssimu-
lering antas vara oberoende!

9. Se appendix C.

Tabell 6.2 Data för olika varianter av systemet i exempel 6.4.

Ursprungligt 
system Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

Last (normalfördelad) [MW]
Medelvärde 500,0 500,0 500,0 522,3 514,0
Standardavvikelse 100,0 100,0 100,0 100,0 105,0

Installerad effekt i olika kraftverk [MW]
Kolkraftverk (95% tillgänglighet) 5 × 200 5 × 200 5 × 200 5 × 200 5 × 200
Vindkrafta

a. I ett visst givet ögonblick (oberoende av lasten) antas sannolikheten att vindkraften producerar 
installerad effekt vara 10%; sannolikheten för att hälften av installerad effekt produceras är 40% och 
sannolikheten att ingenting alls produceras är 50%. Detta innebär att vindkraften i snitt producerar 
30% av installerad effekt.

0 100 0 100 100
Fast kraft (100% tillgänglighet) 0 0 22,2 0 0

LOLP [%] 0,0787 0,0537 0,0537 0,0787 0,0787
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I praktiken går det dock i vissa fall att på ett förenklat sätt även hantera korrelationer mellan vari-
abler, vilket kommer att visas i avsnittet om simulering av vindkraft.

Ytterligare en viktig förenkling i SPS är att man i stort sett helt försummar transmissionsnätet.
Kraftsystemmodellen i en stokastisk produktionskostnadssimulering kan med andra ord ses som
en variant av elmarknadsmodellen från avsnitt 6.1.1, men med bara en area.

Beskrivningen av stokastisk produktionskostnadssimulering inleds med att vi går igenom de
mest grundläggande beräkningarna i metoden. Därefter visar vi hur man kan ta fram de nödvän-
diga modellerna av lasten och enkla kraftverk. Vi bygger sedan på med mer avancerade modeller
av vindkraftverk och reglerbara vattenkraftverk. Sist i avsnittet finns även en beskrivning av hur
man kan förenkla beräkningarna av LOLP genom att använda den så kallade normalfördelningsap-
proximationen.

6.2.1 Grundläggande principer
Antag att man känner till varaktighetskurvan för
lasten i ett system, 10 och att denna last
skall täckas med ett enda kraftverk. Kraftverket
är dock inte helt tillförlitligt, utan det finns en
viss risk att det uppstår ett haveri och då kan inte
någon el alls produceras. Sannolikheten för detta
kallar vi för tillgängligheten. I detta fall har kraft-
verket tillgängligheten p1 och driftkostnaden β1.
Genom att jämför varaktighetskurvan för lasten
med en varaktighetskurva för elproduktionen
kan vi relativt enkelt beräkna systemets tillförlit-
lighet och driftkostnad, vilket visas i följande
exempel:

Exempel 6.5. I ett enkelt elsystem är
lasten konstant 200 kW. Systemet försörjs
av ett 200 kW-kraftverk med tillgängligheten 80% och driftkostnaden 1 ¤/kWh.
Beräkna systemets EENS, LOLP och ETOC.
Lösning: Eftersom lasten är konstant är sannolikheten 1 att lasten överskrider nivån x
om x < 200 kW och 0 om x ≥ 200 kW, vilket ger den varaktighetskurva som visas i
figur 6.2. Då kraftverket är tillgängligt, vilket det alltså är med 80% sannolikhet, kom-
mer det att producera så mycket att lasten täcks. Varaktighetskurvan för elproduktio-
nen är alltså sådan att sannolikheten är 1 att elproduktionen överskrider nivån x om x
är negativt. Negativ elproduktion är dock inte tänkbar i detta fall, så den delen av var-
aktighetskurvan är ointressant. Sannolikheten är 0,8 att x överskrids om x är större än
eller lika med noll men mindre än 200 kW och sannolikheten är 0 då x ≥ 200 kW.
Denna varaktighetskurva illustreras av det skuggade området i figuren.
Ur figuren kan vi direkt avläsa de viktigaste systemindexen. Den icke-levererade ener-
gin motsvaras av det vita området, som utgör 20% av den totala lasten; alltså är
EENS = 0,2·200 kWh/h = 40 kWh/h. På motsvarande sätt kan vi beräkna att den för-
väntade elproduktionen i kraftverket är 160 kWh/h, vilket ger en förväntad total drift-
kostnad ETOC = 160 ¤/h. Risken för effektbrist är densamma som sannolikheten att
kraftverket är otillgängligt, d.v.s. LOLP = 20%.

10. Definitioner av varaktighetskurvor och andra viktiga begrepp kring stokastiska variabler återfinns i
appendix C.
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Figur 6.2 Beräkning av systemindex direkt
från lastens varaktighetskurva. 
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Exemplet ovan är dock i det närmaste trivialt. Om lasten har flera tänkbara nivåer och systemet
dessutom inkluderar reservkraftverk som kan användas då baskraftverket inte är tillgängligt eller
vid höglastsituationer (jfr figur 6.3), så blir det betydligt svårare att resonera sig fram till värdena på
systemindexen på det vis som gjordes i exempel 6.5. Inte heller kan man ställa upp några enkla
generella formler för beräkningsgången. Uppenbarligen behövs något smart grepp som förenklar
och systematiserar beräkningarna. Ett sådant grepp är att införa varaktighetskurvor för den ekvivalenta
lasten.

Ekvivalent last

Då ett elproducerande kraftverk råkar ut för en driftstörning, så innebär det att elproduktionen i
detta kraftverk måste ersättas med elproduktion i något annat kraftverk. Om inget annat kraftverk
finns tillgängligt uppstår en effektbristsituation. Ett bortfall i ett kraftverk kan med andra ord ses
som att övriga kraftverk upplever en lastökning. Bortfallet är alltså ekvivalent med en situation då
kraftverket fortsätter att producera, men där vi i stället får en lastökning som motsvarar det
felande kraftverkets elproduktion. Vi inför därför begreppet ekvivalent last:

Definition 6.10. Den ekvivalenta lasten ges av

där
Eg = ekvivalent last för kraftverk som tas i drift närmast efter det g:te kraftverket,
D = verklig last,

Ok = borfall i kraftverk k.
Genom att studera varaktighetskurvan för den ekvivalenta lasten uppnår vi den önskade förenk-
lingen för beräkning av systemindex. Frågan är då hur man tar fram varaktighetskurvan för den
ekvivalenta lasten.

Exempel 6.6. Betrakta samma system som i exempel 6.5. Hur ser den varaktighets-
kurvan för den ekvivalenta lasten ut?
Lösning: Den verkliga lasten är konstant 200 kW. Dessutom har vi en sannolikhet på
20% att vi har ett bortfall i kraftverket. Eftersom kraftverket alltid producerar 200 kW
då det är i drift, så motsvarar ett bortfall i kraftverket en ökning av den ekvivalenta las-
ten med just detta belopp. Sannolikheten är alltså 80% att den ekvivalenta lasten är

Figur 6.3 System med två kraftverk och två
tänkbara lastnivåer. Elproduktio-
nen i det billigare baskraftverket
(kapacitet 200 kW, tillgänglighet
80%, driftkostnad 1 ¤/kWh) visas
med det ljusare skuggade området.
Dessutom finns ett reservkraftverk
(kapacitet 100 kW, tillgänglighet
50%, driftkostnad 2 ¤/kWh) som
används då baskraftverket är otill-
gängligt eller då lasten är hög (de
mörkare skuggade områdena).
Väntevärdet för icke-levererad
energi motsvaras av de vita områ-
den under varaktighetskurvan. kW

x
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k 1=
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200 kW och 20% att den är 400 kW. Detta ger som resultat varaktighetskurvan i
figur 6.4.

I exemplet ovan kunde vi resonera oss fram till
varaktighetskurvans utseende. För att kunna stu-
dera mer komplicerade system behöver vi dock
en generell formel. Vi tänker oss att vi har ett
kraftverk med tillgängligheten p1 (och därmed
otillgängligheten q1 = 1 – p1) och den installerade
effekten  Vi önskar beräkna sannolikheten
för att den ekvivalenta lasten överskrider en viss
nivå x. Det finns två möjligheter att denna situa-
tion inträffar; antingen är kraftverket tillgängligt
och den verkliga lasten är större än x eller så är
kraftverket otillgängligt och den verkliga lasten är
större än x –  Om vi antar att aktuell last och
bortfall i kraftverk är oberoende stokastiska vari-
abler så kan detta skrivas

P(E > x) = p1·P(D > x) + q1·P(D > x – ). (6.11)

Sannolikheten att en stokastisk variabel överskrider en viss nivå är lika med varaktighetskurvans
värde för motsvarande nivå.11 Varaktighetskurvan för lasten betecknar vi som förut med 
och varaktighetskurvan för den ekvivalenta lasten betecknar vi med  vilket innebär att
(6.11) kan skrivas

 = p1·  + q1· (6.12)

Detta samband är sant för alla x. Med hjälp av (6.12) kan vi alltså beräkna hela varaktighetskurvan
för den ekvivalenta lasten.

Exempel 6.7. Beräkna den ekvivalenta varaktighetskurvan för systemet i
exempel 6.5 med hjälp av ekvation (6.12).
Lösning: Den givna varaktighetskurvan för lasten kan skrivas

Därmed erhåller vi

 =

= 

Detta är precis samma varaktighetskurva som vi resonerade oss fram till i exempel 6.6.
Ekvation (6.12) visar hur man beräknar den ekvivalenta lasten i det fall då man har ett visst kraft-

verk och den verkliga lasten. Precis samma resonemang går dock att tillämpa även för ett kraftverk
som ”ser” en viss ekvivalent last. Vi kan alltså generalisera (6.12) till följande s.k. faltningsekvation:

11. Se definition C.3.

EENS

Figur 6.4 Varaktighetskurva för den ekviva-
lenta lasten i systemet från
exempel 6.5 och 6.6. 
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 = pg·  + qg· (6.13)

Faltningsekvationen visar hur man beräknar den ekvivalenta lasten efter det att man beaktat bort-
fall i de g första kraftverken.

Observera att förutom att vi antagit att de inblandade stokastiska variablerna är oberoende så
har vi gjort ytterligare ett viktigt antagande då vi härlett faltningsekvationen, nämligen att kraftver-
ken körs i en bestämd turordning. Om det går att täcka lasten med kraftverk 1, så används enbart
kraftverk 1. Om kraftverk 1 inte är tillgängligt eller om lasten är större än produktionskapaciteten i
kraftverk 1 så startas kraftverk 2, och så vidare. Detta är ett rimligt antagande eftersom det billi-
gaste sättet att täcka lasten är att i första hand använda det billigaste kraftverket, i andra hand det
näst billigaste, och så vidare. Faltningsekvationen (6.13) ska alltså tillämpas på kraftverken i ordning
efter stigande driftkostnad.

Det finns några förutsättningar för att denna modellering av verkligheten ska vara korrekt. För
det första får det inte finnas några transmissionsbegränsningar som gör att lasten i ett visst område
måste täckas med lokal elproduktion, oavsett om det finns tillgänglig kapacitet i billigare kraftverk
någonannanstans i systemet. Vidare bortser vi från begränsningar i effektpådrag, d.v.s. att man
ibland tvingas köra ett dyrare kraftverk för att de billigare kraftverken inte är förberedda för att tas
i drift.12 Slutligen så antar vi att det är möjligt att på förhand arrangera kraftverken efter stigande
driftkostnad, d.v.s. att produktionskostnaden per MWh är oberoende av hur mycket kraftverket
verkligen producerar. Detta betyder att kraftverken måste ha en kostnadsfunktion

CGg(Gg) = αGg + βGgGg, (6.14)

d.v.s. fast kostnad plus en rörlig driftkostnad som är direkt proportionell mot elproduktionen.

Beräkning av systemindex

Skillnaden mellan lastens verkliga varaktighetskurva och den ekvivalenta varaktighetskurvan är,
som beskrivits ovan, att då man studerar den ekvivalenta varaktighetskurvan antar man att alla
kraftverk är 100% tillgängliga; bortfall inkluderas i stället som lika stora lastökningar. Detta inne-
bär alltså att den icke-levererade energin förblir densamma även då man räknar med ekvivalenta
varaktighetskurvor. Jämför figur 6.2 och 6.4; den vita ytan är lika stor i bägge fallen. Skillnaden är
att det är mycket lättare att ställa upp ett matematiskt uttryck för icke-levererad energi då vi använ-
der ekvivalenta varaktighetskurvor. Den del av den ekvivalenta lasten som överskrider den totalt
installerade effekten,  kan inte täckas med de g första kraftverken och utgör därmed icke-
levererad energi. Alltså kan vi skriva

EENSg =  (6.15)

där T är längden av den tidsperiod för vilken vi önskar beräkna den icke-levererade energin.
Även risken för effektbrist kan avläsas direkt ur den ekvivalenta varaktighetskurvan. Om den

ekvivalenta lasten är större än den installerade effekten i systemet så uppstår effektbrist. Sannolik-
heten för detta ges av

LOLPg =  (6.16)

För att kunna beräkna den totala driftkostnaden måste vi känna till förväntad elproduktion i res-
pektive kraftverk. Till skillnad från den icke-levererade energin så förblir dock inte förväntad
elproduktion oförändrad då man beräknar den ekvivalenta varaktighetskurvan. Detta syns tydligt

12. Jfr diskussionen av korttidsplanering för termiska kraftverk, avsnitt 5.3.

F̃g x( ) F̃g 1– x( ) F̃g 1– x Ĝg–( ).

Ĝg
tot,
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om man jämför figur 6.2 och 6.4; den skuggade arean är större i den senare figuren. Den förvän-
tade elproduktionen i ett visst kraftverk går dock att beräkna genom att studera hur kraftverket
påverkar den icke-levererade energin i systemet. Innan kraftverk g faltats in i den ekvivalenta lasten
har vi en viss icke-levererad energi: EENSg – 1. Efter att (6.13) tillämpats får vi den icke-levererade
energin EENSg. Skillnaden mellan dessa två värden måste naturligtvis tillskrivas energiproduktio-
nen i kraftverk g. Således har vi att den förväntade elproduktionen ges av

EGg = EENSg – 1 – EENSg. (6.17)

Ett alternativt sätt att beräkna förväntad elproduktion är att utnyttja följande formel:13

EGg = (6.18)

Att verifiera och härleda denna formel överlåter vi till övning 6.2 och 6.3.
Då den förväntade energiproduktionen i respektive kraftverk är känd kan den totala driftkostna-

den enkelt beräknas genom att man summerar kostnaden i respektive kraftverk:

 (6.19)

där βGk är den rörliga driftkostnaden i kostnadsfunktionen (6.14).
Exempel 6.8. Beräkna icke-levererad energi, risk för effektbrist samt förväntad
driftkostnad per timme för systemet i figur 6.3.
Lösning: Varaktighetskurvan för lasten är given i figuren:

Det större kraftverket har lägst driftkostnad och ska således läggas in först:

 =

= 

Därefter läggs det andra kraftverket in:

 =

13. Observera att denna formel inte kan tillämpas för kraftverk som har mer än två möjliga tillstånd (se
avsnitt 6.2.4).
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= 

För att beräkna den förväntade energiproduktionen i respektive kraftverk behöver vi
känna till den icke-levererade energin före respektive efter kraftverken tagits med i den
ekvivalenta varaktighetskurvan. Eftersom vi önskar beräkna driftkostnaden per timme
är det mest praktiskt att också beräkna icke-levererad energi och förväntad elproduk-
tion under en timme:

EENS0 =  = 1·200 + 0,2·100 = 220 kWh,

EENS1 =  = 0,36·100 + 0,2·100 + 0,04·100 = 60 kWh,

EENS2 =  = 0,28·100 + 0,12·100 + 0,02·100 = 42 kWh,

EG1 = EENS0 – EENS1 = 160 kWh,

EG2 = EENS1 – EENS2 = 18 kWh.

Därmed kan vi lätt beräkna förväntad driftkostnad under en timme:
ETOC = β1·EG1 + β2·EG2 = 1·160 + 2·18 = 196 ¤/h.

Risken för effektbrist ges av

LOLP =  = 28%

och den icke-levererade energin har vi redan beräknat till 42 kWh/h.

6.2.2 Modell av lasten
Då man använder stokastisk produktionskostnadssimulering beskriver man lasten med enbart med
en varaktighetskurva. Detta innebär att vi antingen antagit att producenterna på elmarknaden är
skyldiga att leverera då det är tekniskt möjligt eller att lasten är prisoberoende (d.v.s. att konsumen-
terna är villiga att betala vilket pris som helst för sin elförbrukning). Skyldighet att leverera är van-
ligt på reglerade elmarknader, där man ofta har s.k. koncessionsinnehavare, som har monopol på
elleveranser inom ett visst område, men som också har en leveransskyldighet inom samma
område. På dagens omstrukturerade elmarknad kan man börja se en tendens till att kunderna blir
mer priskänsliga, men än så länge är det en rimlig förenkling att anta prisoberoende last.

I de fall då man antagit att lasten följer någon viss sannolikhetsfördelning, t.ex. normalfördel-
ning, kan lastens varaktighetskurva lätt beräknas utifrån de definitioner som ges i appendix C och
D. Nedan ska vi visa hur lastens varaktighetskurva kan beräknas utifrån en given typlast. Detta
innebär att man utgår från lastkurvor:

Definition 6.11. Lastkurvan, D(k), anger den genomsnittliga lasten per timme
under en viss tidsperiod: k = 1, …, T.14

0,5 1 0,5 1⋅+⋅ 1=
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Givet en lastkurva kan man beräkna lastens verkliga varaktighetskurva genom att sortera lastnivå-
erna i fallande ordning. Detta innebär att lastens verkliga varaktighetskurva kan definieras enligt
följande:

Definition 6.12. Lastens verkliga varaktighetskurva, LDCR(k), anger den lastnivå
som överskrids under k timmar.

Man måste notera att då man förlorar information då man överför en lastkurva till en verklig var-
aktighetskurva, eftersom man inte längre kan utröna hur snabbt lasten kan öka eller minska, eller
hur många gånger under tidsperioden som en viss lastnivå överskrids.

Exempel 6.9. I tabell 6.3 visas lasten under ett typiskt dygn för ett visst system. Rita
lastens verkliga varaktighetskurva för denna last.
Lösning: I figur 6.5 visas lastkurvan motsvarande de värden som anges i tabell 6.3.
Den verkliga varaktighetskurvan erhålles helt enkelt genom att sortera de nivåer som
förekommer i lastkurvan i fallande ordning, vilket visas i figur 6.6. Kurvan ska tolkas
så att topplasten 700 MWh/h överskrids under 3 h (och därmed även under 1 respek-
tive 2 h), o.s.v.

Nästa steg är att byta axlar på den verkliga varaktighetskurvan:
Definition 6.13. Den inverterade varaktighetskurvan för lasten, LDC(x), anger hur
många timmar som en viss lastnivå x överskrids.

Den inverterade varaktighetskurvan gäller för en viss tidsperiod. Genom att normera y-axeln, d.v.s.
dividera alla värden med längden på den studerade tidsperioden, T, erhåller man den lastens nor-
merade varaktighetskurva. Detta är den mer korrekta benämningen på det som vi i avsnitt 6.2.1
kallade för lastens varaktighetskurva; vi kommer dock fortsättningsvis att hålla oss till den kortare
benämningen. Den matematiska definitionen av lastens varaktighetskurva är helt i överensstäm-
melse med den allmänna definitionen av en varaktighetskurva som ges i appendix C.

Exempel 6.10. Beräkna varaktighetskurvan för lasten i exempel 6.9.
Lösning: Genom att byta axlar på den verkliga varaktighetskurvan från figur 6.6 får
man fram den inverterade varaktighetskurvan som visas i figur 6.7. Lastens varaktig-
hetskurva erhålles därefter genom att helt enkelt skala den inverterade varaktighets-
kurvan.

14. Om man så önskar kan man givetvis även använda någon annan periodlängd än en timme.
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Figur 6.5 Lastkurvan för lasten i
tabell 6.3. 

Figur 6.6 Verklig varaktighetskurva för
lasten i tabell 6.3. 
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Ett alternativt sätt att lösa denna uppgift är att direkt från tabell 6.3 beräkna lastens
frekvensfunktion, d.v.s. sannolikheten för en viss lastnivå:

fD(x) = 

Med hjälp av sats C.4 kan vi beräkna

vilket är samma varaktighetskurva som i figur 6.8.
I exemplen hittills har vi behandlat mycket enkla laster som endast växlar mellan ett antal dis-

kreta nivåer. I verkligheten är lasten förstås en kontinuerlig stokastisk variabel. De formler som har
angivits – både för beräkningar av lastens varaktighetskurva samt för beräkning av ekvivalenta var-
aktighetskurvor och systemindex – gäller även i detta fall, men blir ganska besvärliga hantera. Det

Tabell 6.3 Last under ett typdygn i exempel 6.9.

Timme Last [MWh/h] Timme Last [MWh/h] Timme Last [MWh/h]

1 400 9 700 17 700
2 400 10 700 18 600
3 500 11 600 19 600
4 500 12 500 20 600
5 500 13 500 21 500
6 600 14 500 22 500
7 600 15 600 23 500
8 600 16 600 24 400
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Figur 6.7 Inverterad varaktig-
hetskurva för lasten i
tabell 6.3. 

Figur 6.8 Varaktighetskurva för
lasten i tabell 6.3. 
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är därför ofta lämpligt att ”segmentisera” en kontinuerlig varaktighetskurva, d.v.s. approximera
den med en trappstegskurva liknande den vi erhöll i exempel 6.10. Segmentlängden (i MWh/h)
anger bredden på ”trappstegen”. För en given segmentlängd kan varaktighetskurvan representeras
med en vektor.

Exempel 6.11. Vad blir vektorrepresentationen av varaktighetskurvan från
exempel 6.10?
Lösning: I det här fallet är det naturligt att välja en segmentlängd på 100 MWh/h, vil-
ket ger vektorn [1 1 1 1 0,875 0,5 0,125 0]. Det första elementet är ska alltså tolkas som
värdet på  för det första segmentet, d.v.s. 0 ≤ x < 100, det andra elementet är
värdet på det andra segmentet 100 ≤ x < 200, o.s.v.

Givet en viss segmentlängd finns det flera sätt att segmentisera en kontinuerlig varaktighetskurva.
Lämpligast är att välja en segmentering som innebär att arean under varje trappsteg är lika stor
som arean under motsvarande segment av den ursprungliga kurvan, eftersom arean under en var-
aktighetskurva hänger samman med väntevärdet för motsvarande stokastiska variabel (enligt
sats C.10). Att genomföra en segmentering på detta vis kan dock kräva en hel del beräkningsarbete
och det är inte alltid mödan värt. I stället för att lägga ner stor kraft på att genomföra en god
approximation kan man välja att minska segmentlängden.

Exempel 6.12 (segmentering av varaktighetskurva): Antag att man har
en last som är normalfördelad med medelvärdet 300 MW och standardavvikelsen
50 MW. Tag fram approximationer av lastens varaktighetskurva med två segmentläng-
der: 50 MW respektive 100 MW.
Lösning: Först måste vi bestämma oss för någon praktisk metod att bestämma värdet
på den segmenterade varaktighetskurvan  i varje segment. Ett enkelt sätt är att anta
att den kontinuerliga varaktighetskurvan är approximativt linjär inom segmentet, och
sedan välja  till medelvärdet av den linjära approximationen:

 för (s – 1) · Δx ≤ x < s · Δx,

där s står för det s:te segmentet och Δx är segmentlängden. Resultatet av att tillämpa
denna strategi visas i figur 6.9. Som synes är antagandet att den kontinuerliga varaktig-
hetskurvan ungefärligen är linjär rimligt kring lastens medelvärde 300 MW, men ger
sämre approximationer för låga och höga lastnivåer. Detta får dock större inverkan på
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Figur 6.9 Approximation av lastens varaktighetskurva i
exempel 6.12. 
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varaktighetskurvan med den längre steglängden (streckad linje i figuren).

6.2.3 Modell av termiska kraftverk
I avsnitt 6.2.1 använde vi en kraftverksmodell där kraftverken kännetecknades av tre egenskaper:
installerad effekt  driftkostnad βG, och tillgänglighet p. Denna modell är väl lämpad för ter-
miska kraftverk. 

Den installerade effekten i ett kraftverk erbjuder knappast några problem att bestämma, enär
den är väl definierad av den tekniska prestanden hos utrustningen i kraftverket. Driftkostnaden i
termiska kraftverk har vi redan studerat i avsnitt 5.3.2. Notera dock att vi i stokastisk produktions-
kostnadssimulering inte kan ta hänsyn till start- och stoppkostnader, eftersom all information om i
vilken ordning olika händelser inträffar försvinner då man går över från en kronologisk lastkurva
till en varaktighetskurva för lasten (jfr avsnitt 6.2.2).

Tillgängligheten är svår att beräkna med en teoretisk modell och måste i praktiken baseras på
antaganden, t.ex. genom att jämföra med driftstatistik från liknande kraftverk. Ett kraftverk kan
inte vara i drift oavbrutet; då och då måste kraftverket stoppas för att man ska få möjlighet att
utföra underhåll på kraftverket. Man kan särskilja mellan avhjälpande och förebyggande underhåll.
Avhjälpande underhåll innebär att man reparerar någon vital komponent utan vilken kraftverket
inte kan användas för elproduktion. Avhjälpande underhåll utförs således efter haverier och kan
därför inte förutses. Syftet med förebyggande underhåll är att minska risken för haverier och
utförs både av ekonomiska skäl och säkerhetsskäl. Det förebyggande underhållet planeras i förväg
så att kraftverket tas ur drift vid någon tidpunkt då det innebär en så liten störning som möjligt.
Exempelvis ställer man av de svenska kärnkraftverken för underhåll och byte av bränslestavar
under sommaren då lasten i det svenska systemet är låg.

Faltningsekvationen (6.13) bygger på antagandet att lasten och bortfall i kraftverk är oberoende
stokastiska variabler. Detta är ett rimligt antagande vad beträffar haverier i kraftverk. Däremot pla-
nerar man att förebyggande underhåll ska utföras vid vissa särskilda tidpunkter och därmed upp-
står en korrelation mellan last och förebyggande underhåll. Det går att komma runt detta problem
(t.ex. genom att göra separata beräkningar av systemindex under de perioder då viktiga kraftverk
är avställda för förebyggande underhåll), men för att förenkla framställningen kommer vi i detta
kompendium att inskränka oss till att studera hur avhjälpande underhåll påverkar tillgängligheten.

Den tid då ett kraftverk är avstängt för underhåll sägs kraftverket vara otillgängligt. Övrig tid är
kraftverket tillgängligt. Observera att ett kraftverk som är tillgängligt inte nödvändigtvis behöver
vara i drift, eftersom lasten kan vara så låg att kraftverket inte behövs. Tillgängligheten för kraft-
verket är sannolikheten att kraftverket är tillgängligt. Det enklaste sättet att beräkna tillgänglighe-
ten är att studera driftdata för kraftverket (eller ett liknande kraftverk). Till dessa beräkningar inför
vi följande begrepp:

Definition 6.14. Den genomsnittliga tiden då kraftverket fungerar15 beräknas
genom

MTTF = 

där K är antalet perioder då kraftverket fungerar och tu(k) är varaktigheten för var och
en av dessa perioder.
Definition 6.15. Den genomsnittliga tiden då kraftverket inte fungerar16 beräknas
genom

15. Eng. Mean Time To Failure.
16. Eng. Mean Time To Repair.

Ĝ,

1
K
---- tu k( ) ,

k 1=

K

∑
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MTTR = 

där K är antalet perioder då kraftverket inte fungerar och td(k) är varaktigheten för var
och en av dessa perioder.
Definition 6.16. Felintensiteten λ anger sannolikheten att ett tillgängligt kraftverk
råkar ut för ett fel. Felintensiteten kan uppskattas genom

λ = 

Definition 6.17. Reparationsintensiteten μ anger sannolikheten att ett otillgängligt
kraftverk blir reparerat. Reparationsintensiteten kan uppskattas genom

μ = 

Med ovanstående begrepp definierade kan vi göra en formell matematisk definition även av
begreppet tillgänglighet:

Definition 6.18. Tillgängligheten är sannolikheten att ett kraftverk är tillgängligt.
Denna sannolikhet kan uppskattas som den andel av en viss tidsperiod som kraftver-
ket varit tillgängligt:

p =  =  =  = 

Givet ovanstående definition av tillgängligheten så är det enkelt att definiera otillgängligheten:
Definition 6.19. Otillgängligheten är sannolikheten att ett kraftverk är otillgängligt,
vilket uppskattas genom

q = 1 – p =  = 

Det finns som synes flera sätt att beräkna tillgänglighet och otillgänglighet. Vilket man väljer
beror på vilken typ av driftstatistik som finns tillgänglig. Nedan följer ett enkelt exempel.

Exempel 6.13 (tillgänglighet i kraftverk). I tabell 6.4 visas driftstatistik för
ett visst kraftverk. Beräkna felintensitet, reparationsintensitet och otillgängligheten för
detta kraftverk.

Lösning: Beräkna först genomsnittlig tid till fel och reparation enligt definitionerna:

MTTF =  = 23 veckor,

Tabell 6.4 Exempel på driftstatistik från ett kraftverk.

Händelse Tidpunkt [vecka]

Fel 20 60 70 101
Reparation 0 23 62 74 104

1
K
---- td k( ),

k 1=

K

∑

1
MTTF
---------------- .

1
MTTR
---------------- .

tu k( )
k 1=

M

∑

tu k( ) td k( )+( )
k 1=

M

∑

---------------------------------------------- M MTTF⋅
M MTTF MTTR+( )
------------------------------------------------- MTTF

MTTF MTTR+
--------------------------------------- μ

μ λ+
------------- .

MTTR
MTTF MTTR+
--------------------------------------- λ

μ λ+
------------- .

1
4
--- 20 0–( ) 60 23–( ) 70 62–( ) 101 74–( )+ + +( )
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MTTR =  = 3 veckor.

Fel- och reparationsintensiteterna kan också beräknas enligt definitionerna:

λ =  ≈ 0,0435 felhändelser/vecka (som kraftverket fungerar),

μ =  ≈ 0,3333 reparationer/vecka (som kraftverket ej fungerar).

Då vi beräknar otillgängligheten antar vi att de två år som ingår i driftstatistiken är
representativa och uppskattar därför otillgängligheten till

q =  =  ≈ 0,1154. 

6.2.4 Modell av vindkraftverk
Ett vindkraftverk omvandlar rörelseenergin i vinden till elektrisk energi. Eftersom vindstyrkan
varierar så kommer även elproduktionen att variera. I figur 6.10 visas elproduktionen som funk-
tion av vindhastigheten i två olika typer av vindkraftverk. Vindkraftverket i det vänstra diagrammet
har vridbara turbinblad, som vid vindhastigheter över vr styr uteffekten till en fast nivå genom att
”spilla förbi” en del av vinden. Orsaken till att man gör på detta vis är att man inte behöver dimen-
sionera vitala delar av kraftverket (t.ex. växellådan och generatorn) för effektnivåer som inträffar
ganska sällan. Valet av maximal produktion i denna typ av kraftverk är således en avvägning mellan
kostnaderna för att dimensionera kraftverket för höga vindhastigheter och intäkterna från elför-
säljningen. Vindkraftverket i det högra diagrammet har fasta turbinblad med så kallad översteg-
ringsreglering, där en del av vinden p.g.a av turbulens blåser förbi turbinbladen vid högre vindstyr-
kor. Fördelen med denna typ av vindkraftverk jämfört med bladvinkelreglering är att man inte
behöver investera i någon reglerutrustning. En mindre nackdel är att toppeffekten blir mer oklart
definierad och att toppeffekten endast infaller inom ett relativt smalt vindstyrkeintervall. Båda
typerna av vindkraftverk stängs av vid höga vindhastigheter på grund av att vinden då blir så tur-
bulent att man får oacceptabla påfrestningar på anläggningen.

1
4
--- 23 20–( ) 62 60–( ) 74 70–( ) 104 101–( )+ + +( )

1
MTTF
----------------

1
MTTR
----------------

MTTR
MTTF MTTR+
--------------------------------------- 3

3 23+
---------------

10 m/s

v

kW W(v)

5 15

2 000

1 500

1 000

500

20 25 10 m/s

v
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20 25

kW W(v)

Figur 6.10 Sambandet mellan vindstyrka och elproduktion i två olika typer av
vindkraftverk (Vestas V80-2,0 MW respektive NEG Micon NM 1500C).
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Tillgänglig produktionskapacitet

Elproduktionen i ett vindkraftverk beror alltså dels på om kraftverket är tekniskt tillgängligt eller
inte, samt dels på vilken vindhastighet som råder för tillfället. För att ta fram en täthetsfunktion för
den tillgängliga elproduktionen i ett vindkraftverk måste man således ta hänsyn både till sannolik-
heten att kraftverket är tillgängligt och sannolikheten att man har en viss vindhastighet.

Om man har tillgång till statistik för vindhastigheten vid en viss plats så bör man naturligtvis
använda denna som underlag för att modellera vindkraftproduktionen. Om någon sådan statistik
inte finns tillgänglig är det vanligt att man antar att vinden följer den s.k. Rayleighdistributionen. Detta
innebär att vinden har följande varaktighetskurva:

(6.20)

där α är en skalparameter. I figur 6.11 visas exempel på täthetsfunktionen och varaktighetskurvan
för Rayleighfördelade vindhastigheter med medelvärdet 5 respektive 10 m/s. Som synes påminner
Rayleighfördelningen ganska mycket om normalfördelningen, med skillnaden att en Rayleighför-
delad stokastisk variabel aldrig kan anta negativa värden. Sambandet mellan α och medelvindstyr-
kan kan beräknas med hjälp av sats C.10:

μv =  ≈ 0,89α. (6.21)

Låt oss nu beräkna sannolikheten att den tillgängliga produktionskapaciteten i ett 100% tillförlit-
ligt vindkraftverk är större än W kW. Om v(W) är den lägsta vindhastighet som krävs för att erhålla
elproduktionen W, och vco är den vindhastigheten vid vilken vindkraftverket stängs av, så är den
sökta sannolikheten lika med sannolikheten att vindhastigheten ligger i intervallet [v(W), vco], d.v.s.

(6.22)

Naturligtvis går (6.22) bara att tillämpa på vindkraftverk där v(W) existerar. Så är fallet för vind-
kraftverk med vridbara turbinblad; i detta fall är v(W) lika med den inversa funktionen till W(v) i
intervallet v ∈ (0, vr). För överstegringsreglerade vindkraftverk finns emellertid ingen invers funk-

F̃v v( )
1 v 0,<

e v α⁄( )2– v 0,≥⎩
⎨
⎧

=

10 m/s

v

5 15 20 25

F̃V

1

0,6

0,4

0,2

0,8

10 m/s

v
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fV

0,2
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Figur 6.11 Täthetsfunktion respektive varaktighetskurva för Rayleighförde-
lade vindhastigheter. 
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tion till W(v) i det intervallet (jfr figur 6.10). För att modellera överstegringsreglerade vindkraftverk
måste man approximera kraftverkets produktionsfunktion W(v) med en icke-avtagande funktion.

Då flera vindkraftverk är placerade i samma område så kommer det att finnas en kraftig korrela-
tion mellan elproduktionen i de olika kraftverken, eftersom vindstyrkan kommer att vara ungefär
densamma för alla kraftverken.17 Eftersom SPS förutsätter att alla stokastiska variabler är obero-
ende är det enklast att ta fram en modell för den totala vindkraftproduktionen från hela vindpar-
ken. I denna modell måste vi även ta hänsyn till att de enskilda kraftverken inte är 100% tillförlit-
liga. För att förenkla beräkningarna försummar vi variationerna i vindstyrka, samt antar att alla
vindkraftverk i vindparken har exakt samma produktionsfunktion W(v) och tillgänglighet p. Den
totala vindkraftproduktionen blir därmed enbart beroende av den rådande vindhastigheten och
antalet tillgängliga kraftverk.

Om inget kraftverk är tillgängligt så får vi självfallet följande täthetsfunktion för den totala vind-
kraftproduktionen, Wtot:

(6.23)

Om exakt n kraftverk är tillgängliga (n > 0) så är sannolikheten att den totala vindkraftproduktio-
nen är lika med Wtot lika med sannolikheten att vart och ett av de tillgängliga kraftverken produce-
rar Wtot/n, eftersom vindstyrkan antas vara densamma för alla kraftverk och alla kraftverken pro-
ducerar lika mycket för en viss given vindhastighet. Vi får således följande täthetsfunktion:

 n > 0, (6.24)

där  ges av (6.22).
För att ta hänsyn till att antalet tillgängliga kraftverk också är en stokastisk variabel kan vi sum-

mera täthetsfunktionerna enligt (6.23) och (6.24), samtidigt som vi viktar respektive täthetsfunk-
tion med sannolikheten att just n kraftverk är tillgängliga. Detta ger oss följande täthetsfunktion
för en vindkraftpark med N kraftverk:

(6.25)

där

p = tillgänglighet för ett enskilt kraftverk,
q = otillgänglighet för ett enskilt kraftverk = 1 – p,

= binomialkoefficient, d.v.s. antalet sätt att välja ut n individer ur en total popu-
lation på N individer.

Det bör noteras att Wtot enligt (6.25) blir en kontinuerlig stokastisk variabel. Som redan nämnts i
avsnitt 6.2.2 är sådana opraktiska att hantera då man genomför stokastiska produktionskostnadssi-
muleringar. Det är således lämpligt att segmentisera även dessa täthetsfunktioner. Lämpligen
använder man då samma segmentlängd som då man segmenterar lastens varaktighetskurva.

Exempel 6.14 (modell av en liten vindpark): Antag att man har en vind-
kraftpark med två likadana kraftverk. Givet vindförhållandena i vindkraftparken har
man tagit fram följande modell av kraftverken (utan hänsyn till möjligheten att kraft-
verken drabbas av fel):

17. Små variationer i vindhastigheten kommer att uppstå dels på grund av områdets topologi, men även
genom att vissa vindkraftverk kommer att ”stjäla” en del vind från de kraftverk som står placerade i lä.

fWtot
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fW(W) = 

Tag fram en modell av den totala elproduktionen i vindparken om tillgängligheten i
vindkraftverken är 99%.
Lösning: Då inga kraftverk är tillgängliga erhåller vi den triviala frekvensfunktionen

= 1 om Wtot är lika med noll; annars har vi = 0. Med ett tillgängligt kraftverk
erhåller man = fW(Wtot) och då bägge kraftverken är tillgängliga får man

= fW(Wtot/2), d.v.s.

 = 

Sannolikheten att inget kraftverk är tillgängligt är 0,01·0,01 = 10–4. Sannoliketen att det
första kraftverket är tillgängligt men inte det andra är 0,99·0,01 = 0,0099, vilket är lika
sannolikt som att det andra kraftverket är tillgängligt men inte det första. Sannolikhe-
ten att endast ett kraftverk är tillgängligt blir således 2·0,0099 = 0,0198. Slutligen är san-
nolikheten att bägge kraftverken är tillgängliga lika med 0,99·0,99 = 0,9801. Frekvens-
funktionen för den totala elproduktionen erhålls således av

 =  =

=  

Beräkning av systemindex för ett system med vindkraft

Faltningsekvationen (6.13) bygger på antagandet att ett kraftverk antingen producerar full effekt
eller inget alls. Dessutom antar man att lastvariationer och bortfall i kraftverk är oberoende, d.v.s.
att bortfall inträffar med samma sannolikhet för alla olika lastnivåer, och olika bortfall inträffar
oberoende av varandra. Dessa antaganden är dock inte korrekta för vindkraft.

Såsom beskrivits ovan kan elproduktionen i vindkraftverk kan anta samtliga värden mellan noll
och installerad effekt. Var och en av dessa nivåer har en viss sannolikhet som ges av frekvensfunk-
tionen fW(x). För att beräkna den ekvivalenta varaktighetskurvan kan vi generalisera (6.13) till föl-
jande ekvation: 

(6.26)

där

Ng = antal tillstånd för kraftverk g,
pg, i =  = sannolikhet för det i:te tillståndet,
xg, i = bortfall (jämfört med installerad effekt) för det i:te tillståndet.

0,2 W 0,=
0,4 W 300,=
0,4 W 600.=⎩

⎪
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Om man har en tvåtillståndsmodell och sätter pg, 1 lika med tillgängligheten pg och pg, 2 lika med
otillgängligheten qg så kan man lätt verifiera att (6.26) ger samma resultat som (6.13).

Då man väl beräknat den ekvivalenta varaktighetskurvan kan systemindex beräknas med de
ekvationer som beskrevs i avsnitt 6.2.1. Observera dock att den förväntade elproduktionen i ett
kraftverk med mer än två tillstånd inte kan beräknas med (6.18), utan man måste utnyttja skillna-
den i icke-levererad energi enligt (6.17).

Innan vi ger ett exempel på hur man tillämpar (6.26) ska vi kort kommentera ett problem då man
simulerar vindkraftsystem med stokastisk produktionskostnadssimulering, nämligen att det ofta
finns en korrelation mellan den tillgängliga vindkraftproduktionen och lasten. Denna samvariation
kan vara av tre typer:

•Årsvariation. Vindkraftproduktionen är i viss mån årstidsberoende, vilket beror på
klimatförhållanden som ger starkare vindar under hösten och vintern än jämfört med
sommaren. Samtidigt har även lasten en årsvariation, som bland annat beror på tem-
peraturvariation (påverkar elvärmen), ljusvariation (påverkar belysning) och semestrar
(påverkar t.ex. industrins elanvändning). Detta innebär att det finns en viss korrelation
mellan vindkraftproduktionen och lasten. Faltningsekvationen (6.26) bygger dock på
att alla de ingående storheterna kan betraktas som oberoende. För att ta hänsyn till
årsvariationen är man därför tvungen att dela upp året i olika perioder med likartade
vind- och lastförhållanden, så att man inom varje period kan anta att vindkraftproduk-
tionen och lasten är oberoende. Man beräknar därefter de önskade systemindexen se-
parat för varje period. Ett sammanlagt resultat kan sedan erhållas genom att vikta
samman resultaten för de olika perioderna, med hänsyn tagen till periodlängden.

•Dygnsvariation. Lasten visar normalt en tydlig dygnsvariation med högre elför-
brukning på dagen än på natten. Under sommarmånaderna finns det på vissa platser
en dygnsvariation även i vindstyrkan, med högre vindhastigheter på dagen än på nat-
ten. Om man önskar ta hänsyn till sådan samvariationer så kan man behandla dem på
samma sätt som årsvariationer, d.v.s. dela in dygnet i exempelvis två perioder och be-
räkna systemindex separat för dessa perioder.

•Speciella kopplingar. I vissa situationer kan det uppstå speciella samband mellan
vindkraftproduktionen och lasten. Ett exempel på en sådan speciell koppling som har
diskuterats är det faktum att starka vindar kyler ner hus. Detta innebär för elvärmda
hus att elförbrukningen ökar samtidigt som vindkraftproduktionen skulle öka. Huru-
vida så är fallet i Sverige är en osäker fråga, som beror på komplicerade samband mel-
lan hur många elvärmda hus som finns i ett område, hur välisolerade dessa är,
tidskonstanter (d.v.s. hur länge det måste blåsa innan huset blir kallt), med mera.

Ett sätt att undvika dessa kopplingar är att dela upp simuleringen i separata tidsperioder så att
antagandet om oberoende scenarioparametrar är uppfylld inom varje tidsperiod. Följande exempel
belyser hur man kan gå tillväga:

Exempel 6.15 (elsystemet på en skärgårdsö):  Den lilla ön Kobben är inte
ansluten till det nationella elnätet. I stället har man ett lokalt nät som försörjs av ett
mindre vindkraftverk (installerad effekt 200 kW) och en dieselgenerator. Dieselgene-
ratorn har en också en maximal kapacitet på 200 kW och tillgängligheten är 95%.
Vindkraftverket kan förenklat modelleras enligt tabell 6.5. Lastens varaktighetskurva
framgår av figur 6.12. Beräkna risken för effektbrist i detta system.
Lösning: Vi börjar med att beräkna systemets LOLP under dagtid. Den totala instal-
lerade effekten i systemet är 400 kW och således får vi

LOLPdag =  =  =

= +

F̃2
dag

400( ) 0,95F̃1
dag

400( ) 0,05F̃1
dag

400 200–( )+

0,95 0,3F̃D
dag

400 0–( ) 0,4F̃D
dag

400 100–( ) 0,3F̃D
dag

400 200–( )+ +( )⋅
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+ =
= 0,95·(0,3 · 0 + 0,4 · 0 + 0,3 · 0,1) + 0,05·(0,3 · 0,1 + 0,4 · 0,7 + 0,3 · 1) = 5,9%.

På motsvarande sätt får vi nattetid

LOLPnatt = 0,95·(0,1 · 0 + 0,5 · 0 + 0,4 · 0) + 
+ 0,05·(0,1 · 0 + 0,5 · 0,2 + 0,4 · 1) = 2,5%.

Då vi beräknar LOLP för hela dygnet viktar vi samman ovanstående två värden. Fjor-
ton av dygnets timmar räknas som dagtid och tio som nattetid, vilket ger

LOLP = ≈ 4,5%. 

6.2.5 Modell av reglerbar vattenkraft
Vattenkraftverk kan delas in i två typer: strömkraftverk och reglerbara kraftverk. Ett strömkraft-
verk saknar vattenmagasin, vilket innebär att den tillgängliga produktionskapaciteten bestäms av
huruvida kraftverket är tekniskt tillgängligt, kraftverkets installerade effekt, samt vattenflödet förbi
kraftverket. Ett strömkraftverk har med andra ord ungefär samma egenskaper som ett vindkraft-
verk och kan därför inkluderas i en stokastisk produktionskostnadssimulering med hjälp av model-
ler liknande de som beskrivits i avsnitt 6.2.4.

Reglerbar vattenkraft, d.v.s. vattenkraftverk med magasin, är inte lika beroende av vattenflödet,
eftersom vatten från magasinet kan utnyttjas då det naturliga flödet är lågt. I stället är det den till-
gängliga energin (d.v.s. hur stort inflödet till vattenmagasinen är under ett år eller någon annan

Tabell 6.5 Modell av vindkraftverket i exempel 6.15.

Bortfall 
[kW]

Sannolikhet 
under dagtid [%]

Sannolikhet 
under nattetid 

[%]

0 30 10
100 40 50
200 30 40

100 kW

x

50 150 200 250

F̃D
dag

100 kW

x

50 150 200 250

F̃D
natt

a) Dagtid (7:00 till 21:00). b) Nattetid (21:00 till 7:00).

Figur 6.12 Lasten på skärgårdsön i exempel 6.15. 
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lämplig tidsperiod) som begränsar elproduktionen i reglerbara vattenkraftverk. Eftersom vatten-
kraft i allmänhet har försumbar eller mycket låg rörlig driftkostnad är det bästa sättet att utnyttja
den tillgängliga reglerbara vattenkraftsenergin så att man ersätter elproduktion i de dyraste ter-
miska kraftverken. I detta avsnitt ska vi gå igenom en enkel metod för att approximativt avgöra
vilka termiska kraftverk som bör avlastas givet en viss energibegränsning för den reglerbara vatten-
kraften.

Den reglerbara vattenkraftens inverkan på driftkostnaden

Eftersom vattenkraft i allmänhet har lägre driftkostnad än termiska kraftverk är det uppenbart att
i ett kraftsystem med både reglerbar vattenkraft och termiska kraftverk så kommer den totala drift-
kostnaden, ETOC, att bli lägre ju mer vattenkraftenergi som finns tillgänglig under den studerade
perioden. Vi behöver med andra ord en metod att beräkna den totala driftkostnaden som funktion
av tillgänglig vattenkraftsenergi, ETOC(WH).

Stokastisk produktionskostnadssimulering bygger som bekant på att kraftverken arrangeras i en
viss turordning, vilket innebär att det g:te kraftverket enbart används då den ekvivalenta lasten inte
kan täckas enbart med kraftverk 1, …, g – 1. Det kraftverk som ligger först i turordningen kom-
mer att användas i första hand, vilket innebär att detta kraftverk kommer att producera så mycket
som möjligt. Om man byter plats på det första och det andra kraftverket, så kommer elproduktio-
nen i det kraftverk som tidigare låg först att minska, eftersom en del av lasten i stället kommer att
täckas av det kraftverk som förut var nummer två. Med andra ord så minskar den förväntade
elproduktionen i ett visst kraftverk, ju längre ner i turordningen kraftverket placeras. Detta ger oss
en möjlighet att beräkna den totala driftkostnaden för ett antal nivåer på förväntad elproduktion i
den reglerbara vattenkraften; allt vi behöver göra är att prova alla tänkbara placeringar av vatten-
kraften. Om ett system innehåller G termiska kraftverk och ett reglerbart vattenkraftverk så inne-
bär detta att vi skulle tvingas göra G + 1 separata stokastiska produktionskostnadssimuleringar, vil-
ket onekligen skulle innebära en hel del beräkningsarbete. Lyckligtvis finns det en genväg.

Antag att man har en viss turordning och sedan skiftar plats på kraftverk g och kraftverk g + 1.
Uppenbarligen kommer detta inte att påverka den förväntade energiproduktionen i de kraftverk
som ligger före kraftverk g i turordningen, d.v.s. kraftverk 1, …, g – 1, eftersom dessa ser precis
samma ekvivalenta last som tidigare; den ekvivalenta lasten är ju lika med verklig last plus bortfall i
tidigare inlagda kraftverk. Vad som inte är lika uppenbart är att inte heller den förväntade energi-
produktionen i de kraftverk som ligger efter kraftverk g + 1 påverkas!

Sats 6.20. Antag att man har två kraftverk med installerad effekt  respektive
 samt tillgängligheterna pA respektive pB. Antag vidare att dessa kraftverk ska

användas för att täcka den ekvivalenta lasten  Oavsett i vilken turordning man läg-
ger in de två kraftverken erhålls samma ekvivalenta last för efterföljande kraftverk,
d.v.s. 
Bevis: Först prövar vi att lägga in kraftverk A först:

 =

=

Om vi i stället lägger in kraftverk B först erhålls

ĜA
ĜB,

F̃g.

F̃g 2+ .

F̃g 1+
AB

x( ) pAF̃g x( ) qAF̃g x ĜA–( ),+=

F̃g 2+
AB

x( ) pBF̃g 1+
AB

x( ) qBF̃g 1+
AB

x ĜB–( )+=

pB pAF̃g x( ) qAF̃g x ĜA–( )+( ) qB pAF̃g x ĜB–( ) qAF̃g x ĜA– ĜB–( )+( ).+

F̃g 1+
BA

x( ) pBF̃g x( ) qBF̃g x ĜB–( ),+=
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 =

=

Som synes har vi  
I och med att den förväntade elproduktionen endast påverkas i de kraftverk som man skiftar plats
på så kommer det bara att finnas två möjliga nivåer på den förväntade driftkostnaden i de termiska
kraftverken; en nivå om kraftverket kommer före den reglerbara vattenkraften i turordningen och
en annan – lägre – nivå om kraftverket kommer efter vattenkraften. Om man utför två simule-
ringar, en med vattenkraften placerad först i turordningen och en där vattenkraften kommer sist,
kan man således beräkna bägge nivåerna på den förväntade elproduktionen i samtliga termiska
kraftverk. Därmed kan man också beräkna den förväntade elproduktionen i alla kraftverken givet
en viss placering av vattenkraften. Då den förväntade elproduktionen är känd kan man ävenledes
beräkna ETOC med hjälp av (6.19). Detta ger oss enbart ett antal punkter på kurvan ETOC(WH);
för övriga värden på WH kan man beräkna ETOC genom linjär interpolation av de närmaste kända
punkterna.

Exempel 6.16 (simulering av reglerbar vattenkraft): På en viss elmark-
nad finns de kraftverk som visas i tabell 6.6. Vattenkraftenverket är reglerbart och
årstillrinningen är 1 TWh. Lastens varaktighetskurva framgår av figur 6.13. Beräkna
systemets förväntade driftkostnad.
Lösning: Simuleringarna genomförs helt i enlighet med de ekvationer som härleddes
i avsnitt 6.2.1. Beräkningarna innebär inga svårigheter, men är ganska platskrävande
och utelämnas därför. Resultatet av fyra simuleringar med vattenkraften på olika posi-
tioner visas i tabell 6.6. Egentligen hade det räckt med att simulera turordningarna H,
A, B, C respektive A, B, C, H; de övriga två positionerna har tagits med bara för att
illustrera påståendet att den förväntade elproduktionen i de termiska kraftverken
enbart har två alternativa nivåer beroende om kraftverket kommer före eller efter den
reglerbara vattenkraften. Vi kan också lägga märke till att EENS och LOLP inte påver-
kas av kraftverkens turordning.
Med hjälp av resultaten i tabell 6.6 kan vi göra en skattning av driftkostnaden som
funktion av den tillgängliga mängden vattenkraftsenergi, så som visas i figur 6.14. Med
linjär interpolation erhålles ETOC ≈ 351,82 M¤/år. 

F̃g 2+
BA

x( ) pAF̃g 1+
BA

x( ) qAF̃g 1+
BA

x ĜA–( )+=

pA pBF̃g x( ) qBF̃g x ĜB–( )+( ) qA pBF̃g x ĜA–( ) qBF̃g x ĜB– ĜA–( )+( ).+

F̃g 2+ x( ) F̃g 2+
AB

x( ) F̃g 2+
BA

x( ).= =

200 GWh/år
EGH

500

400

300

M¤/år ETOC

400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

Figur 6.14 Skattning av den totala driftkostnaden i ett system med reglerbar
vattenkraft. De punkter som erhållits från simuleringarna är mar-
kerade med ringar. Mellan dessa punkter antas funktionen vara
styckvis linjär.
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Vattenvärdet

Vatten som sparas i ett magasin har alltid ett visst värde, eftersom det i framtiden kan användas för
att avlasta elproduktion i ett dyrare kraftverk. Det marginella vattenvärdet (ofta bara kallat vatten-
värdet) är minskningen av den totala driftkostnaden för varje extra MWh producerad vattenenergi.
Enheten för vattenvärdet blir alltså ¤/MWh. Då man betraktar kurvan ETOC(WH) motsvaras vat-
tenvärdet av lutningen på de linjära segmenten, vilket innebär att man för olika vattenvärden bero-
ende på hur mycket vattenkraftsenergi som finns tillgängligt. Detta beror på att det reglerbara vatt-
net används för att avlasta det dyraste termiska kraftverket och forsätter sedan att avlasta allt
billigare kraftverk. Eftersom vattenvärdet är lika med driftkostnaden i det termiska kraftverk som
avlastas blir vattenvärdet högst då man enbart har så mycket vatten att man kan avlasta det dyraste
termiska kraftverket.

6.2.6 Normalfördelningsapproximationen
Som visats i de tidigare delarna av avsnitt 6.2 så är det nödvändigt att göra en hel del beräkningar
då man tillämpar stokastisk produktionskostnadssimulering. Den stora mängden beräkningar här-
stammar framför allt ifrån alla faltningar. För realistiska system med ett stort antal kraftverk med
olika storlek och med en relativt stor noggrannhet i den segmenterade varaktighetskurvan för las-
ten, så blir antalet beräkningar mycket stort. I detta avsnitt kommer en snabbare, förenklad metod

Tabell 6.6 Resultat av simuleringarna i exempel 6.16.

Systemindex
Turordning

H, A, B, C A, H, B, C A, B, H, C A, B, C, H

EGA [GWh/år] 2 373,08 3 153,60 3 153,60 3 153,60

EGB [GWh/år] 224,10 224,10 946,08 946,08

EGC [GWh/år] 37,24 37,24 37,24 222,61

EGH [GWh/år] 1 734,48 953,96 231,99 46,61

ETOC [M¤/år] 278,37 356,42 464,72 501,79

EENS [GWh/år] 11,09 11,09 11,09 11,09

LOLP [%] 0,9 0,9 0,9 0,9

400 MWh/h

x

200 600

1

0,5

0,25

0,75

F̃D

Figur 6.13 Varaktighetskurva för
lasten i exempel 6.16. 

Tabell 6.6 Kraftverk i exempel 6.16.

Kraftverk Kapacitet 
[MW]

Tillgäng-
lighet 
[%]

Drift-
kostnad 

[¤/MWh]

Vattenkraftverk H 200 99 0
Termiskt kraftverk A 400 90 100
Termiskt kraftverk B 300 90 150
Termiskt kraftverk C 200 95 200
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att presenteras, som kan användas för att uppskatta risken för effektbrist, LOLP.
Som nämnts i avsnitt 6.2.2 modelleras ofta lasten med en eller flera normalfördelningar. Om så

inte är fallet och man i stället utgår från en typisk lastkurva så kan man ändock ta fram en normal-
fördelningsapproximation av lasten:

μD = E[D], (6.27a)

σD = (6.27b)

d.v.s. man antar att lasten är normalfördelad och har samma väntevärde och standardavvikelse som
den riktiga lasten. Skillnaden är med andra ord att den riktiga lasten troligen har en något annan
sannolikhetsfördelning. Väntevärde och standardavvikelse kan beräknas med hjälp av de definitio-
ner och satser som återfinns i appendix C.

Exempel 6.17 (normalfördelningsapproximation av last): Tag fram en
normalfördelningsapproximation av lasten från exempel 6.9 och 6.10.
Lösning: Eftersom vi känner lastens frekvensfunktion (se lösningen till
exempel 6.10) kan vi direkt tillämpa definition C.6 och C.7:

μD  = 400·0,125 + 500·0,375 + 600·0,375 + 700·0,125 = 

= 550 MW,

σD =  =

=  ≈
≈ 86,6 MW.

På samma sätt går vi tillväga för att ta fram en normalfördelningsapproximation av storleken på
bortfall i kraftverk. För en tvåtillståndsmodell erhåller vi

 = E[Og] = pg·0 + qg·  = qg· (6.28a)

 = =

=  = {pg = 1 – qg} = 

=  = {  = qg· } =  =

=  = (6.28b)

För kraftverk med fler än två tillstånd är det i allmänhet enklast att direkt tillämpa definitionerna
på väntevärde och standardavvikelse.

Exempel 6.18 (normalfördelningsapproximation av en vindpark): Tag
fram en normalfördelningsapproximation av vindkraftparken i exempel 6.14. 

Lösning: I exempel 6.14 beräknade vi sannolikheten för att en viss kapacitet är till-
gänglig. Sannolikheten för ett bortfall x = 1 200 – Wtot är således

Var D[ ],

xfD x( )
x
∑=

x μD–( )2fD x( )
x
∑

150–( )2 0,125⋅ 50–( )2 0,375⋅ 502 0,375⋅ 1502 0,125⋅+ + +

μOg
Ĝg Ĝg,

σOg
Var Og[ ] E Og μOg

–( )2[ ] pg 0 μOg
–( )2 qg Ĝg μOg

–( )2+= =

pgμOg
2 qgĜg

2 2qgμOg
Ĝg– qgμOg

2++

μOg
2 qgĜg

2 2μOg
qgĜg–+ μOg

Ĝg qgĜg
2 qgĜg( )2–

Ĝg qg qg
2– Ĝg qgpg.
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Enligt definition C.6 och C.7 erhåller vi därmed

 = 0,39204·0 + 0,39996·600 + 0,00792·900 + 0,20008·1 200 =

= 487,2 kW,

 = … ≈ 315,7 kW.

Resonemanget bakom faltningsekvationen (6.13) och dess generella variant (6.26) är ju att den
ekvivalenta lasten är lika med summan av verklig last plus bortfall i kraftverk. Då både last och
borfall anges med normalfördelningsapproximationer kan vi alltså ersätta faltningen med en sum-
mering av flera normalfördelningar, vilket innebär att den ekvivalenta varaktighetskurvan för g
kraftverk enligt sats D.4 kan approximeras med

 ∈ N(μg, σg) (6.29)

där

μg = (6.29a)

σg = (6.29b)

Effektbrist uppstår som sagt var då den ekvivalenta lasten överskrider den installerade effekten.
Sannolikheten för detta ges av

LOLPg ≈ (6.30)

Det är viktigt att komma ihåg att denna uppskattning av risken för effektbrist baseras på antagan-
det att den ekvivalenta lastkurvan är approximativt normalfördelad. Detta är ofta en acceptabelt
antagande för stora system med approximativt normalfördelad last och många och ungefär lika
stora kraftverk.

Exempel 6.19. Antag att lasten i exempel 6.17 ska täckas med G stycken 200 MW-
kraftverk. Tillgängligheten i varje kraftverk är 80%. Beräkna risken för effektbrist då
G = 1, …, 12.
Lösning: Normalfördelningsapproximationen av ett enskilt kraftverk kan beräknas
med (6.28a) och (6.28b):

= 0,2 · 200 = 40 MW,

=  = 80 MW.

Vi kan nu direkt tillämpa (6.30). Resultatet visas i tabell 6.7. Som jämförelse visas även

fOv
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det ”exakta” resultatet18 då man beräknar risken för effektbrist med hjälp av faltnings-
ekvationen (6.13) och (6.16).
Som synes kan det bli ganska stora relativa fel i uppskattningen av LOLP med hjälp av
normalfördelningsapproximationen, men man får hela tiden rätt storleksordning. 

6.3 MONTE CARLO-SIMULERING
Det är inte alltid möjligt att direkt beräkna väntevärden med hjälp definitionen (vilken återfinns i
appendix C). Problemet kan antingen vara att själva integralen är svår att lösa eller i att integranden
inte är känd, t.ex. för att den stokastiska variabelns täthetsfunktion är okänd. I dessa fall kan man i
stället använda s.k. Monte Carlo-metoder, vilka bygger på att en stokastisk variabels egenskaper
kan skattas genom slumpvisa observationer av variabeln. I avsnitt 6.1 visade vi att de systemindex
som beräknas vid en elmarknadssimulering i själva verket är väntevärden utav olika resultatvariab-
ler. De ligger med andra ord nära till hands att använda Monte Carlo-metoder för att skatta olika
systemindex.

I detta avsnitt kommer vi att beskriva de grundläggande metoderna som kan användas vid
Monte Carlo-simulering av elmarknader. Dessa metoder tillämpas på relativt enkla exempel.

6.3.1 Enkel sampling
Med enkel sampling menas en stickprovsundersökning, där man helt slumpvis väljer ut observatio-
ner – sampel – av en stokastisk variabel. Utifrån dessa sampel kan man skaffa sig en uppfattning
om den stokastiska variabelns sannolikhetsfördelning.

18. Glöm inte att även den tidigare beskrivna metoden bygger på ett antal förenklingar och approximationer.

Tabell 6.7  Risken för effektbrist i exempel 6.19.

Antal kraftverk

LOLP

Normal-
fördelnings-

approximation
Exakt metod

1 0,9995 1
2 0,9468 0,9200

3 0,6658 0,5040

4 0,3104 0,2128

5 0,1042 0,0771

6 0,0278 0,0253

7 6,3435·10–3 7,7184·10–3

8 1,2933·10–3 2,2349·10–3

9 2,4316·10–4 6,2106·10–4

10 4,3046·10–5 1,6701·10–5

11 7,2789·10–6 4,3725·10–6

12 1,1878·10–6 1,1194·10–6
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Teori

Grundidén med alla Monte Carlo-metoder är att väntevärdet för en stokastisk variabel kan
bestämmas genom slumpvisa observationer av variabeln. Väntevärdet kan tolkas som medelvärdet
av en oändlig serie observationer av den stokastiska variabeln.19 Det är av naturliga skäl omöjligt
att genomföra ett oändligt antal experiment för att bestämma väntevärdet. Emellertid är det så att
ju fler observationer man gör av en stokastisk variabel, desto mer sannolikt är det att medelvärdet
av dessa observationer ligger nära väntevärdet. Väntevärdet kan alltså uppskattas genom att man
tar medelvärdet av ett tillräckligt stort antal oberoende observationer. Detta kallas för enkel samp-
ling.

Sats 6.21. Om man har n oberoende observationer, x1, …, xn, av den stokastiska
variabeln X så är medelvärdet av dessa observationer

en skattning av E[X].
Det finns naturligtvis ett formellt bevis för denna sats, men vi nöjer oss med att demonstrera prin-
cipen genom att studera ett enkelt exempel.

Exempel 6.20 (slantsingling): Beräkna täthetsfunktionen för det genomsnitt-
liga utfallet då man singlar slant 1, 2, 3, 10, 100 respektive 1 000 gånger. Jämför dessa
täthetsfunktioner med väntevärdet för slantsinglingen.
Lösning: Låt den stokastiska variabeln C vara lika med 0 om resultatet av att singla
slanten blev klave och 1 om det blev krona. Inför beteckningen Hn för medelvärdet av
n slantsinglingar, d.v.s. 

Hn = 

Notera att Hn också är en stokastisk variabel, eftersom Hn är en funktion av summan
för ett antal slumpmässiga observationer.
Då man singlar slanten n gånger kan man erhålla 2n olika utfall om man tar hänsyn till
i vilken ordning utfallen erhölls. I det är exemplet spelar dock inte turordningen någon
roll, eftersom det bara är det totala antalet kast med resultatet krona som påverkar
medelvärdet. Vi behöver därför bara veta hur många av de 2n utfallen som motsvarar
ett visst värde på Hn.
Låt h vara antalet slantsinglingar där utfallet blev klave i en serie med n observationer.
Antalet sätt att välja ut h element ur en population på n element ges av binomialkoef-
ficienten

Då n = 1 erhålls binomialkoefficienterna

= 1, = 1.

Detta skall alltså tolkas så att då man gör en observation av C så finns det bara ett sätt

19. Jfr definition C.6.
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a) Täthetsfunktion efter ett försök. b) Täthetsfunktion efter två försök.

Figur 6.15 Täthetsfunktion för medelvärdet efter olika antal försök med
slantsingling. 

c) Täthetsfunktion efter tre försök. d) Täthetsfunktion efter tio försök.

e) Täthetsfunktion efter 100 för-
sök.

f) Täthetsfunktion efter 1000 för-
sök.
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att erhålla krona 0 gånger respektive 1 gång. Då n = 2 får man

= 1, = 2, = 1;

då man gör två experiment finns det förstås ett sätt att erhålla klave bägge gångerna
(h = 0) och ett sätt att erhålla krona bägge gångerna (h = 2). Däremot finns det två sätt
att erhålla krona en gång (h = 1).
I täthetsfunktionen för Hn måste vi dels ta hänsyn till hur sannolikt varje utfall är (då
turordningen beaktas) och dels hur många kombinationer som ger samma resultat:

 för sådana x =  h = 0, …, n.

Med ovanstående formel kan vi beräkna de efterfrågade täthetsfunktionerna, vilka
visas i figur 6.15.
Väntevärdet för en enskild slantsingling är E[C] = 0,5 (enligt definition C.6). Vi ser
tydligt i figuren att sannolikheten för att det genomsnittliga resultatet ska hamna i när-
heten av 0,5 ökar då antalet försök ökar.

Exemplet med slantsingling visar på två intressanta fakta; dels att det genomsnittliga resultatet
verkligen är en skattning av väntevärdet för den stokastiska variabeln som man studerar, samt dels
att skattningen i sig är en stokastisk variabel. Vi kan också notera att det inte är garanterat att ytterli-
gare ett experiment ökar noggrannheten i skattningen. Om man t.ex. singlat slant två gånger har
man 50% chans att erhålla en skattning som är exakt lika med det teoretiska värdet 0,5. Singlar
man slanten ytterligare en gång är det dock omöjligt att erhålla det teoretiska värdet! Då antalet
försök blir tillräckligt stort är dock sannolikheten låg för att man ska få ett mycket felaktigt resultat.
Singlar man slanten totalt 1 000 gånger så är sannolikheten större än 90% att väntevärdet skattas
någonstans i intervallet mellan 0,475 och 0,525, vilket motsvarar ett relativt fel på högst 5%.

Eftersom skattningen mX är en stokastisk variabel så har den ett visst väntevärdet och en viss
varians. Väntevärdet är lika med väntevärdet för den studerade variabeln, d.v.s. E[mX] = E[X]. (I
annat fall vore ju inte mX en skattning av E[X].) Skattningens varians är intressant, eftersom varian-
sen är ett mått på hur mycket en stokastisk variabeln kan förväntas att avvika från sitt väntevärde;
ju större varians, desto större avvikelser.20 Det är således önskvärt att skattningen har en så låg
varians som möjligt. Man kan visa att följande sats gäller för skattningens varians:

Sats 6.22. Det skattade väntevärdets varians vid enkel sampling ges av

Satsen visar att ju fler sampel man tar, desto lägre blir det skattade väntevärdets varians. Detta
bekräftar alltså observationen från exempel 6.20 att sannolikheten för att man får en god skattning
ökar då man tar fler sampel. Frågan är då hur man ska veta när man tagit tillräckligt många sampel
för att erhålla ett resultat med tillräcklig noggrannhet. Vi behöver med andra ord ett enkelt test
som kan användas för att bestämma om simuleringen ska stoppas eller om man bör ta ytterligare
sampel. Sådan tester – eller stoppkriterier – kan utformas på en rad olika sätt. Nedan beskrivs två
enkla metoder som kan tillämpas i de flesta sammanhang. Till att börja med måste vi emellertid
konstatera att det aldrig finns några garantier för att man får ett korrekt resultat då man använder
Monte Carlo-metoder. Även om man till exempel singlar slant en miljon gånger, så finns det en
möjlighet att man bara får resultatet klave.21 Man är därför tvungen att nöja sig med en viss sanno-

20. Jfr definition C.7.
21. Så allvarliga fel är naturligtvis extremt osannolika då antalet sampel är stort.
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likhet för att felet ska betraktas som acceptabelt.
Ett mycket enkelt sätt att avgöra hur en simulering ska pågå är att i förväg bestämma hur många

sampel som ska tas. Antalet sampel kan då väljas intuitivt (om man simulerat liknande system tidi-
gare) eller beräknas. Det senare alternativet förutsätter att vi har en viss kännedom om det pro-
blem som ska lösas, vilket illustreras i följande exempel.

Exempel 6.21. Man önskar simulera en multiareamodell av en elmarknad. Genom
stokastisk produktionskostnadssimulering har man beräknat LOLP till 1,0% – efter-
som multiareamodellen inkluderar transmissionförlusterna bör det korrekta värdet på
LOLP ligga något högre. Hur många scenarier behöver man studera om man önskar
att skattningen med 95% sannolikhet ska ligga inom ±0,05% av det korrekta värdet?22

Antag att man inte använder några variansreduceringstekniker och att skattningarna
mLOLO kan antas vara normalfördelade kring det korrekta värdet.
Lösning: Det är 95% chans att en N(μ, σ)-fördelad stokastisk variabel ligger inom
intervallet μ ± 1,96σ (jfr appendix D). Skattningens standardavvikelse,

 får således högst vara 0,0005/1,96 ≈ 0,000255. Enligt sats 6.22 får vi

Var[mLOLO] = 

Var[LOLO] är inte känd, men kan approximeras med
Var[LOLOSPS] = {använd definition C.7} = LOLPSPS(1 – LOLPSPS).

Kombineras dessa uttryck erhålls

n ≥  ≈ 152 127.

För att vara på den säkra sidan bör man alltså studera ungefär 153 000 scenarier.23

Ett annat alternativ är att ta ett begränsat antal sampel och därefter försöka skatta om noggrann-
heten är acceptabel. Om så är fallet kan simuleringen avbrytas, i annat fall tar man ytterligare en
omgång sampel. Detta kräver förstås att man har något mått på noggrannheten. Ett sådant mått är
att studera den s.k. variationskoefficienten, vilken definieras enligt

aX = (6.31)

Skattningens varians, Var[mX], är inte känd då man simulerar. Enligt sats 6.22 är den dock lika med
Var[X]/n, där Var[X] kan skattas genom

(6.32)

vid enkel sampling.
Om aX är lägre än någon viss relativ toleransnivå ρ, så anses noggrannheten vara tillräcklig. Ju

lägre värde på ρ man väljer, desto noggrannare resultat kan man förvänta sig. Om variansreduce-
ringsteknikerna utnyttjas effektivt vid elmarknadssimuleringar är en relativ toleransnivå på
10 - 20% tillräcklig för att erhålla rimligt noggranna resultat.

En viss försiktighet krävs då man använder variationskoefficienten som stoppkriterium. Efter-
som variationskoefficienten baseras på skattningen sX finns det en viss risk att en felaktig skattning

22. I betydelsen att om den verkliga LOLP:en är 1,08% så vill vi att skattningen ska ligga i intervallet 1,03% till
1,13%.

23. Det bör påpekas att denna siffra skulle reduceras högst avsevärt om variansreduceringtekniker användes.
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ger missvisande resultat. Då man studerar risken för effektbrist är det inte orimligt att de första
scenarierna alla har LOLO = 0, som i exemplet i figur 6.16. Så länge alla LOLO-sampel har samma
värde får vi skattningen sLOLO = 0 och därmed aLOLO = 0. Det räcker med andra ord inte att kräva
att aLOLO < ρ, utan vi måste även kräva att sLOLO > 0. Man skulle i och för sig kunna tänka sig ett
system där Var[LOLO] verkligen är lika med 0, men i praktiken innebär detta ju att det i systemet
finns 100% tillgängliga kraftverk som har tillräcklig kapacitet för att täcka alla tänkbara lastnivåer.
Ett sådant system existerar förstås inte i verkligheten. Om Var[TOC] är lika med noll så betyder det
att all elproduktion sker i kraftverk med försumbar driftkostnad. Sådana system kan väl förvisso
tänkas existera, men om så är fallet finns det ju inget behov av att skatta ETOC, eftersom man på
förhand vet att ETOC = 0. Slutsatsen blir därför att om sX = 0 eller om aX > ρ så ska simuleringen
fortsätta, i annat fall är man färdig och kan presentera resultatet.

Problemet är att ju fler sampel man måste välja ut, desto längre tid kommer simuleringen att ta.
Man kan därför fråga sig om det finns ytterligare någon möjlighet att påverka noggrannheten.
Notera att sats 6.22 gäller vid enkel sampling, d.v.s. då man varje sampel väljs ut helt slumpmässigt
från hela populationen.24 Om man använder något annat sätt att välja ut sampel än enkel sampling
så är det möjligt att med ett givet antal sampel erhålla en lägre varians. Det finns flera sådana alter-
nativa sätt att välja ut sampel. Dessa metoder, som kallas variansreduceringstekniker, ger alltså bättre
skattningar utan att man behöver öka antalet sampel. I avsnitt 6.3.2-6.3.4 beskrivs tre metoder som
är lämpliga vid simulering av elmarknader.

Tillämpning på elmarknader

I exemplet med slantsingling ovan skapade vi de slumpmässiga observationerna med hjälp av ett
fysiskt experiment. Denna metod kan av naturliga skäl inte tillämpas då simulerar en elmarknad,
utan vi måste kunna genomföra hela simuleringen med hjälp av ett datorprogram. Som vi kunde
konstatera i avsnitt 6.1 finns det i allmänhet en oändlig mängd av tänkbara scenarier för en elmark-
nad. För varje scenario kan vi beräkna ett värde på varje resultatvariabel som ingår i modellen. Om
vi slumpvis genererar ett scenario kan vi således med hjälp av elmarknadsmodellen beräkna ett
sampel för varje resultatvariabel. För enkelhets skull sammanför vi utfallet för alla scenarioparame-

24. Om man ska vara noggrann, ska man även påpeka att satsen gäller sampling med återläggning, d.v.s. då det
inte finns något som hindrar att exakt samma sampel kan väljas ut flera gånger.

2 000 scenarier

n

1 000 3 000 4 000 5 000

mLOLO

0,03

0,02

0,01

7 0006 000 8 000 9 000 10 000

Figur 6.16 Exempel på hur skattningen mLOLO konvergerar mot det teoretiska
värdet, som i detta fall är LOLP = 1% (visas med streckad linje). De
prickade linjerna visar storleken på  I detta exempel
har den relativa toleransen satts till ρ = 0,1. 

Var mLOLO[ ].
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trarna i en vektor, Y, samtidigt som motsvarande värde på resultatvariablerna sammanförs i en vek-
tor X, d.v.s.

X = g(Y),
där g är den matematiska modellen av elmarknaden (jfr avsnitt 6.1). Enkel sampling av en elmark-
nad innebär alltså att vi ska slumpa fram n scenarier, y1, …, yn, beräkna resultatvariablerna för
varje scenario och bilda medelvärdet av de observerade utfallen för resultatvariablerna, vilket kan
sammanfattas med följande formel

mX = (6.33)

För att kunna slumpa fram scenarier behövs en slumptalsgenerator. En dator kan inte generera
äkta slumptal, utan i stället använder man listiga funktioner som utifrån ett startvärde – ett frö –
genererar en sekvens med pseudoslumptal. Denna sekvens är förvisso är deterministisk, men för
en utomstående är det omöjligt att förutsäga nästa tal i sekvensen bara med ledning av de tidigare
talen. En bra slumptalsgenerator genererar en sekvens som har ungefär samma statistiska egenska-
per som en sekvens U(0, 1)-fördelade slumptal.25 Dessa slumptal kan sedan omvandlas till slump-
tal med samma sannolikhetsfördelning som scenarioparametrarna. Omvandlingen sker lämpligen
med hjälp av den inversa transformmetoden, som beskrivs närmare i appendix E.

Antag att man i en elmarknadssimulering har K scenarioparametrar och man ska generera n sce-
narier. Arbetsgången då man tillämpar enkel sampling kan då sammanfattas på följande vis (jfr
även figur 6.17):

Steg 1. Generera ett slumptal uk, i och transformera det i enlighet med sannolikhets-
fördelningen för scenarioparametern k, d.v.s. låt yk, i = 
Steg 2. Upprepa steg 1 för var och en av de K scenarioparametrarna och ställ sam-
man utfallen till en vektor yi. Beräkna xi = g(yi).
Steg 3. Upprepa steg 1-2 för vart och ett av de n scenarierna. Beräkna mX = 

Låt oss nu studera ett exempel på enkel sampling av en elmarknad:
Exempel 6.22 (enkel sampling av en liten elmarknad). Den sydamerikan-
ska byn Pueblo är inte ansluten till det nationella nätet, utan har ett eget lokalt nät.
Lasten i Pueblo är normalfördelad med medelvärdet 180 kW och standardavvikelsen
40 kW. Systemet försörjs av tre kraftverk: ett vattenkraftverk och två dieselgenerato-
rer. Vattenkraftverket är ett strömkraftverk (d.v.s. det finns inget vattenmagasin) och
har en installerad effekt på 150 kW. Det minsta uppmätta flödet i floden där vatten-
kraftverket ligger är tillräckligt stort för att det ska kunna köras på full effekt. Drift-
kostnaden i vattenkraftverket är försumbar. De två dieselgeneratorerna är på 100
respektive 50 kW. Den större dieselgeneratorn har en driftkostnad på 1 ¤/kWh. Vid
låg belastning är dock verkningsgraden mycket låg i denna generator, så därför kör

Slumptals-
generator

Inversa
transform-
metoden

Matematisk
modell Sampling

U Y X mX

Figur 6.17 Principen för enkel sampling. 

25. Med U(0, 1)-fördelade slumptal menas slumptal som kan anta ett värde mellan 0 och 1, och där alla utfall
är lika sannolika.
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man den aldrig på mindre än 40 kW. Om det behövs kan man koppla in en varmvat-
tenberedare som förbrukar eventuell överskottsproduktion. Den mindre dieselgenera-
torn har en driftkostnad på 2 ¤/kWh. Samtliga kraftverk är 100% tillförlitliga. Bestäm
systemets förväntade driftkostnad, ETOC. Verifiera resultatet.
Lösning: Både tillgänglig kapacitet och driftkostnaderna i kraftverken är konstanta
och betraktas därför som modellkonstanter. Den enda scenarioparametern i detta sys-
tem blir därmed lasten, D. Syftet med simuleringen är att beräkna ETOC, vilket bety-
der att vi behöver generera sampel av resultatvariabeln TOC. Elmarknadsmodellen g
ska således beskriva sambandet mellan lasten och den totala driftkostnaden. Vi antar
att man söker minimera driftkostnaden, samtidigt som man till varje pris försöker
undvika effektbristsituationer. Detta innebär att man kör systemet så som beskrivs i
tabell 6.8. Med denna strategi kan man rita kurvan TOC = g(D) så som visas i
figur 6.18. 

Tabell 6.8 Modell av driften av elsystemet i Pueblo.

D [kW] TOC [¤/h] Kommentar

0 - 150 0 Vattenkraftverket följer lasten.

150 - 170 2·(D – 150) Vattenkraftverket körs för fullt.
Den lilla dieselgeneratorn följer lasten.

170 - 190 40

Vattenkraftverket körs för fullt.
Den stora dieselgeneratorn körs konstant på 40 kW.
Överskottsproduktionen konsumeras i varmvattenbere-
daren.

190 - 250 (D – 150) Vattenkraftverket körs för fullt.
Den stora dieselgeneratorn följer lasten.

250 - 300 100 + 2·(D-250)
Vattenkraftverket körs för fullt.
Den stora dieselgeneratorn körs för fullt.
Den lilla dieselgeneratorn följer lasten.

> 300 200 Samtliga kraftverk körs för fullt.
En del förbrukning måste kopplas bort.a

a. Eftersom inget annat sägs i uppgiften så antar vi att ingen ersättning betalas ut till 
bortkopplade konsumenter.

100 kWh/h

y

50 150 200 250

200

100

50

150

¤/h TOC = g(y)

300

0,01

0,005

0,0025

0,0075
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Figur 6.18 Kostnadsfunktion för systemet i exempel 6.22. Figuren visar såväl
kostnadsfunktionen (heldragen linje) som täthetsfunktionen för lasten
(prickad linje) och de tio utvalda samplen.
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I detta enkla exempel på en Monte Carlo-simulering nöjer vi oss med att skapa 10 sce-
narier, vilket i detta fall är detsamma som att slumpa fram 10 värden för lasten (se
appendix E för en beskrivning av hur man skapar slumptal från en godtycklig normal-
fördelning), varefter vi beräknar medelvärdet av driftkostnaden för dessa tio sampel.
Med hjälp av lämplig programvara erhåller vi de tio scenarierna som listas i tabell 6.9.
(De tio samplen finns också markerade i figur 6.18.) Skattningen av driftkostnadens
väntevärde blir således

 = 

= (40,0 + 0 + 62,1 + 0 + 49,0 + 64,8 + 75,0 + 61,3 + 31,1 + 42,8)/10 ≈ 42,61.

Vi får med andra ord skattningen ETOC ≈ 42,61 ¤/h.
För ett så här litet system, där driftkostnaden är en väldefinierad funktion av en enda
scenarioparameter, går det lika bra att beräkna den förväntade driftkostnaden exakt
med hjälp av definitionen på väntevärde:

ETOC = E[TOC] = 

där fD(y) är lastens täthetsfunktion, d.v.s. täthetsfunktionen för en N(180, 40)-fördelad
stokastisk variabel (se appendix D), och g(y) är vår elmarknadsmodell, d.v.s. samban-
det mellan resultatvariabeln TOC och scenarioparametern D. Ovanstående integral går
t.ex. att lösa numeriskt och man erhåller då ETOC ≈ 39,66 ¤/h. Resultatet från den
enkla samplingen är således ungefär 7,5% högre än det teoretiska värdet.

6.3.2 Slumptalskomplement
Slumptalskomplement är en mycket enkel variansreduceringsteknik, som kan tillämpas i alla sor-
ters Monte Carlo-simuleringar. Tekniken bygger på att man modifierar slumptalsgeneratorn så att
den generar serier med slumptal som inte är oberoende av varandra. Resultatet blir att det krävs
färre försök för att få en god spridning på samplen.

Tabell 6.9 Utvalda scenarier i exempel 6.22.

Scenario D [kWh/h] TOC [¤/h]

1 187,2 40,0
2 125,7 0
3 212,1 62,1
4 126,1 0
5 199,0 49,0
6 214,8 64,8
7 225,0 75,0
8 211,3 61,3
9 165,6 31,1
10 192,8 42,8
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Teori

Antag att mX1 och mX2 är två olika skattningar av en viss stokastisk variabels väntevärde μX, d.v.s.
E[mX1] = E[mX2] = E[X] = μX. Om man tittar på genomsnittet av de två skattningarna så finner
man att väntevärdet är 

(6.34)

Genomsnittet av mX1 och mX2 är alltså även det en skattning av μX, vilket kanske inte är särskilt
förvånande. Det intressanta är dock att variansen för genomsnittet är

(6.35)

Variansen för genomsnittet är som synes lägre än variansen för mX1 respektive mX2. Framför allt
kan man utnyttja att kovariansen kan bli negativ. Ett enkelt sätt att få fram två skattningar med
negativ kovarians är att använda slumptalskomplement.

Slumptal av en godtycklig sannolikhetsfördelning kan alltid skapas genom en lämplig transfor-
mation av U(0, 1)-fördelade slumptal (se appendix E). Om U är U(0, 1)-fördelad så ges U:s slump-
talskomplement av U* = 1 – U. Som synes är U* också en U(0, 1)-fördelad stokastisk variabel. Då
U antar ett högt värde så antar U* ett lågt värde och vice versa, vilket ju helt klart innebär att U och
U* är negativt korrelerade. Om Y är en stokastisk variabel med godtycklig sannolikhetfördelning,
som erhållits genom transformation av U och Y* erhållits utifrån U* genom samma transforma-
tion, så kommer även Y och Y* att vara negativt korrelerade.

Exempel 6.23 (slumptalskomplement till normalfördelad stokastisk
variabel): Slumpa fram ett sampel från en N(5, 2)-fördelning. Beräkna slumptals-
komplementet till detta sampel.
Lösning: Som beskrivs i appendix E kan normalfördelade slumpvärden erhållas
genom transformation av slumpvärden från en U(0, 1)-fördelning. Antag att vi utgår
från U = 0,15. Med hjälp av sats E.2 erhåller vi Y ≈ –1,04, vilket är ett N(1, 0)-fördelat
slumptal. Detta värde transformeras till den önskade normalfördelningen med hjälp
av sats D.3, vilket ger oss 5 + 2·(–1,04) ≈ 2,93.
Slumptalskomplementet erhålls genom att genomföra samma transformationer på
U* = 1 – 0,15, vilket svarar mot 7,07 ur den önskade normalfördelningen. Med tanke
på att normalfördelningen är en symmetrisk sannolikhetsfördelning är det logiskt att
Y* är lika mycket större än medelvärdet som Y är mindre än medelvärdet.

Tillämpning på elmarknader

Slumptalskomplement är mycket enkelt att tillämpa då man simulerar elmarknader. Antag att man
generarar n scenarier yi, samt beräknar slumptalskomplementen till var och en av dessa; yi*. Däref-
ter beräknas resultatvariablerna för både de ursprungliga scenarierna och de scenarier som baseras
på slumptalskomplementen. Observera att eftersom man i allmänhet har mer än en scenariopara-
meter i en elmarknadssimulering så erhålls mer än ett scenario baserat på slumptalskomplement.
För var och en scenarioparametrarna har vi två möjliga värden; det ursprungliga värdet och dess
slumptalskomplement. De ursprungliga värdena och slumptalskomplementen från totalt K scena-
rioparametrar går att kombinera till 2K scenarier. 

Exempel 6.24 (komplementära scenarier): Antag att man vill simulera en
mycket enkel elmarknad, som endast består av ett kraftverk och en lokal last. Kraftver-
ket har den installerade effekten 100 MW och är tillgänglighet 95% av tiden. Lasten är

E
mX1 mX2+

2
-------------------------- 1

2
---E mX1[ ] 1

2
---E mX2[ ]+ μX.= =

Var
mX1 mX2+

2
-------------------------- 1

4
---Var mX1[ ] 1

4
---Var mX2[ ] 1

2
---Cov mX1 mX2,[ ].+ +=
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normalfördelad med väntevärdet 75 MW och standardavvikelsen 10 MW. Slumpa
fram ett scenario till denna elmarknad. Tag även fram de komplementära scenarierna.
Lösning: På denna elmarknad har vi två scenarioparametrar: den tillgängliga produk-
tionskapaciteten och den totala lasten.
Den tillgängliga produktionskapaciteten bestämmer vi med en U(0, 1)-fördelad sto-
kastisk variabel. Vi tolkar det som att om UG ∈ U(0, 1) ≤ 0,95 så är kraftverket tillgäng-
ligt; i annat fall är det otillgängligt. Antag att vi erhåller UG =  0,2311, vilket ger

= 0,7689. Kraftverket är alltså tillgängligt i båda fallen, d.v.s. = = 100 MW.
Lasten slumpar vi fram genom att transformera en U(0, 1)-fördelad stokastisk variabel
(se appendix E). Antag att vi erhåller UD =  0,6068, vilket ger = 0,3932. Dessa vär-
den ger efter transformation att D ≈ 77,7 MW och D* ≈ 72,3 MW.
Ovanstående slumpvärden och slumptalskomplement går att kombinera till fyra sce-
narier enligt tabell 6.10. Lägg märke till att samma scenario kan förekomma flera
gånger, eftersom =  i det här fallet. Detta är helt normalt och innebär inte att
man gör sig skyldig till något fel vid simuleringen. 

Observera dock att det inte är nödvändigt att tillämpa slumptalskomplement på alla scenariopa-
rametrar. Förutsättningen för att slumptalskomplement ska ge en variansreducerande effekt är ju
att man får en negativ korrelation mellan observationera av resultatvariablerna. Metoden ovan ger
en negativ korrelation mellan varje yi och yi*, men det är inte säkert att denna negativa korrelation
syns i resultatvariablerna, x = g(yi) och x* = g(yi*). Om vi t.ex. betraktar en multi-areamodell, så
kommer den totala lasten, Dtot = ΣDn att ha en betydligt starkare korrelation till TOC och LOLO än
lasten i en enskild area, Dn. Det vore därför onödigt att tillämpa slumptalskomplement på Dn. Det
är mer effektivt att slumpa fram ett värde på dem totala lasten och sedan fördela ut denna på de
olika areorna. Detta kan ske genom att man slumpar fram både ett värde på Dtot och en preliminär
last i varje area,  Därefter skalar man de preliminära lasterna så att lasten i de olika areorna
motsvarar den önskade totala lasten, samtidigt som man bibehåller den relativa fördelningen mel-
lan areorna:

Dn = (6.36)

Exempel 6.25. På en viss elmarknad finns två areor. I den första är lasten
N(500, 40)-fördelad och i den andra N(450, 30)-fördelad. Lastnivån i de bägge areorna
är oberoende stokastiska variabler. Generera två scenarier till denna elmarknad, så att
den totala lasten i det andra scenariot är lika med slumptalskomplementet till den
totala lasten i det första scenariot. Använd följande fem slumptal från en N(0, 1)-för-
delning: 1,65, –0,74, 0,27, –0,04 och 1,23.

Tabell 6.10 Komplementära scenarier i exempel 6.24.

Tillgänglig 
produktions-

kapacitet
Total last

= 100 MW D = 77,7 MW

= 100 MW D* = 72,3 MW

= 100 MW D = 77,7 MW

= 100 MW D* = 72,3 MW

UG* G G*

UD*

G G*

G

G

G*

G*

Dn'.

Dtot

Dm'
m N∈

∑
--------------------Dn'.
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Lösning: Till att börja med konstaterar vi att den totala lasten är summan av två nor-
malfördelade stokastiska variabler och således är även den total lasten normalfördelad,
med medelvärdet 500 + 450 = 950 och standardavvikelsen = 50. Vi kan
nu använda sats D.3 för att omvandla de givna slumptalen till önskad normalfördel-
ning. Vi kan börja med att omvandla det första slumptalet till ett värde på den totala
lasten, vilket ger Dtot = 950 + 50 · 1,65 = 1 032,5 MW. Eftersom normalfördelningen är
symmetrisk erhåller vi då slumptalskomplementet Dtot* = 950 – 50 · 1,65 = 867,5 MW.
De två följande slumptalen omvandlar vi till preliminära värden på lasten i de bägge
areorna i det första scenariot: D1

i = 500 + 40 · (–0,74) = 470,4 MW och D2
i = 400 +

30 · 0,27 = 408,1 MW. Därefter skalar vi dessa värden så att summan motsvarar det
önskade värdet på den totala lasten i det första scenariot:

D1 =  ≈ 552,9 MW,

D2 =  ≈ 479,6 MW.

Slutligen använder vi det två sista slumptalen för att generera preliminära värden på
lasten i de bägge areorna för det andra scenariot: D1

ii = 500 + 40 · (–0,04) = 498,4 MW
och D2

ii = 400 + 30 · 1,23 = 436,9 MW. Den här gången skalas den preliminära lasten så
att summan motsvarar slumptalskomplementet till den totala lasten i det första scena-
riot, vilket innebär att vi erhåller följande laster:

D1 =  ≈ 462,3 MW,

D2 =  ≈ 405,2 MW.

Antag att man i en elmarknadssimulering har K scenarioparametrar (varav KV scenarioparame-
trar har sådan natur att det är meningsfullt att tillämpa slumptalskomplement) och man ska gene-
rera n scenarier. Arbetsgången då man tillämpar slumptalskomplement kan då sammanfattas på
följande vis (jfr även figur 6.19):

Steg 1. Generera ett slumptal uk, i och transformera det i enlighet med sannolikhets-
fördelningen för scenarioparametern k, d.v.s. låt yk, i =  Transformera även
slumptalskomplementet för de berörda scenarioparametrarna, d.v.s. låt  =

Steg 2. Upprepa steg 1 för var och en av de K scenarioparametrarna. Skapa 2K kom-
plementära scenarier. Beräkna xi = g(yi) för alla scenarier (ursprungliga och komple-
mentära).
Steg 3. Upprepa steg 1-2 för vart och ett av de n scenarierna. Beräkna mX = 

Den praktiska nyttan av slumptalskomplement är att man får en bättre spridning på samplen.
Detta är framför allt värdefullt då antalet sampel är litet. Om man tar många sampel får man som

402 302+

1 032,5
470,4 408,1+( )

--------------------------------------470,4

1 032,5
470,4 408,1+( )

--------------------------------------408,1

867,5
498,4 436,9+( )

--------------------------------------498,4

867,5
498,4 436,9+( )

--------------------------------------436,9

Slumptals-
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Inversa
transform-
metoden

Matematisk
modell Sampling

U Y X
mX

Figur 6.19 Principen för slumptalskomplement. 
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regel ändå en ganska god spridning och då ger användandet av slumptalskomplement inte lika stor
effekt.

En demonstration av hur slumptalskomplement förbättrar resultat ges i följande exempel:
Exempel 6.26 (sampling med hjälp av slumptalskomplement). Betrakta
åter elmarknaden från exempel 6.22. Använd slumptalskomplement för att förbättre
skattningen av ETOC.
Lösning: Då denna elmarknad simulerades med enkel sampling erhölls en skattning
av ETOC som var ungefär 7,5% högre än det verkliga värdet. Förklaringen till det
stora felet syns ganska tydligt i figur 6.18. Totalt sett är samplen snedfördelade med en
övervikt av höga lastnivåer, vilket leder till att den förväntade driftkostnaden överskat-
tas. Ett sätt att förbättra skattningen vore förstås att ta fler sampel än bara tio; för-
hoppningsvis skulle detta leda till en jämnare fördelning.
Ett enklare sätt är att i stället använda slumptalskomplement. Om vi nöjer oss med att
slumpa fram fem lastnivåer och därefter beräknar slumptalskomplementet till dessa
fem, så erhåller vi totalt 10 sampel, precis som i exempel 6.22. I tabell 6.11 visas de
fem första samplen från exempel 6.22 samt deras slumptalskomplement (samplen
finns också markerade i figur 6.20). Medelvärdet av de tio samplen ger oss skattningen
ETOC ≈ 38,13 ¤/h, vilket är ungefär 3,8% lägre än det teoretiska värdet, men ändå en
bättre skattning än vad man erhöll utan slumptalskomplement. 

100 kWh/h

y

50 150 200 250

200

100
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¤/h TOC = g(y)

300
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Figur 6.20 Kostnadsfunktion för systemet i exempel 6.26. Figuren visar såväl
kostnadsfunktionen (heldragen linje) som täthetsfunktionen för lasten
(prickad linje) och de tio utvalda samplen. Originalsamplen är marke-
rade med ringar och slumptalskomplementen med kryss.

Tabell 6.11 Utvalda scenarier i exempel 6.23.

Scenario D [kWh/h] TOC [¤/h] D* [kWh/h] TOC* [¤/h]

1 187,2 40,0 172,8 40,0
2 125,7 0 234,3 84,3
3 212,1 62,1 147,9 0
4 126,1 0 233,9 83,9
5 199,0 49,0 161,0 22,0
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6.3.3 Kontrollvariabler
Ett av de främsta skälen till att man använder Monte Carlo-metoder är att det då blir möjligt att
hantera modeller som är alltför komplicerade för att studera analytiskt. Med hjälp av kontrollvaria-
belmetoden kan man dock utnyttja enkla, analytiska modeller till att förbättra resultatet av Monte
Carlo-simuleringen. 

Teori

Antag att X är en stokastisk variabel med ett visst väntevärde  d.v.s. E[X] =  Antag vidare
att man har ytterligare en stokastisk variabel, en kontrollvariabel Z, vars väntevärde E[Z]=  är
känt (genom analytiska beräkningar eller från tidigare undersökningar). I stället för att skatta E[X]
väljer vi att skatta den förväntade skillnaden mellan X och Z. En skattning av E[X] kan sedan
beräknas genom 

mX = m(X – Z) + μZ, (6.37)

eftersom
E[m(X – Z) + μZ] = E[X – Z] + μZ = E[X] – μZ + μZ = μX. (6.38)

Variansen för skillnaden X – Z är
Var[X – Z] = Var[X] + Var[Z] – 2Cov[X, Z]. (6.39)

Om man kan hitta en kontrollvariabel Z som är starkt positivt korrelerad till X, så är det möjligt att
2Cov[X, Z] > Var[Z]; detta medför i sin tur att X – Z har en lägre varians än X. Enkel sampling av
X – Z ger då enligt sats 6.22 lägre varians för skattningen än om man samplar X direkt.

Tillämpning på elmarknader

Förutsättningen för att man ska kunna tillämpa kontrollvariabelmetoden är att det finns en analy-
tisk modell att jämföra med. För varje scenario som generaras i Monte Carlo-simuleringen beräk-
nas dels resultatvariablerna med den önskade, detaljerade modellen, d.v.s.,

X = g(Y), (6.40a)
och dels med den analytiska modellen, d.v.s.

Z = (6.40b)

En lämplig analytisk modell att använda vid elmarknadssimuleringar är en enareamodell, där las-
ten inte är priskänslig och där elmarknaden i varje scenario antas minimera den totala driftkostna-
den samtidigt som produktion och konsumtion ska vara i balans. En sådan modell kan definieras
utifrån lösningen till följande enkla LP-problem:

minimera (6.41)

då (6.41a)

0 ≤  ≤ ∀ g ∈ G, (6.41b)

0 ≤ (6.41c)

I optimeringsproblemet (6.41) har vi följande optimeringsvariabler:

μX, μX.
μZ

g̃ Y( ).

βgG̃g βUŨ+
g G∈
∑

G̃g Ũ+
g G∈
∑ Dtot,=

G̃g Gg,

Ũ.
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= elproduktion i kraftverk g,
= icke-levererad effekt.

Parametrarna utgörs av
Dtot = total last,

= tillgänglig produktionskapacitet i kraftverk g,
βg = produktionskostnad i kraftverk g,
βU = straffkostnad för icke-levererad effekt.26

Från lösningen till (6.41) kan vi definiera kontrollvariablerna

(6.42a)

(6.42b)

Det kan noteras att optimeringsproblemet (6.41) är mycket lätt att lösa för hand. Kraftverken sor-
teras i turordning efter stigande kostnad. Därefter ökar man produktionen i det billigaste kraftver-
ket tills man antingen täckt lasten eller nått kraftverkets maximal kapacitet. I det senare fallet går
man vidare och försöker med det näst billigaste kraftverket, o.s.v. I sista hand används lastbort-
koppling för att balansera bivillkoret (6.41a).

Eftersom modellen i (6.41) motsvarar den modell som används i stokastisk produktionskost-
nadssimulering, så kan väntevärdet för kontrollvariablerna beräknas med hjälp av de metoder som
beskrevs i avsnitt 6.2.

Antag att man i en elmarknadssimulering har K scenarioparametrar och man ska generera n sce-
narier. Arbetsgången då man tillämpar kontrollvariabler kan då sammanfattas på följande vis (jfr
även figur 6.21):

Steg 1. Generera ett slumptal uk, i och transformera det i enlighet med sannolikhets-
fördelningen för scenarioparametern k, d.v.s. låt yk, i = 
Steg 2. Upprepa steg 1 för var och en av de K scenarioparametrarna och ställ sam-

26. Precis som i multiareaproblemet från avsnitt 6.1.1 är vi tvungna att införa en eventuellt fiktiv kostnad för
bortkopplad last för att förhindra att kraftbalansen upprätthålls genom att koppla bort last, trots att det
finns ledig produktionskapacitet.
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Ũ
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Figur 6.21 Principen för kontrollvariabelmetoden. 
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man utfallen till en vektor yi. Beräkna resultatvariablerna xi = g(yi) och kontrollvariab-
lerna zi = 
Steg 3. Upprepa steg 1-2 för vart och ett av de n scenarierna. Beräkna 

mX – Z = 

Steg 4. Beräkna μZ = E[Z]. 

Steg 5. Beräkna mX = mX – Z + μZ.

I följande exempel demonstreras principen för hur kontrollvariabelmetoden tillämpas:
Exempel 6.27 (sampling med hjälp av kontrollvariabel). Betrakta ännu
en gång elmarknaden från exempel 6.22. Använd en kontrollvariabel för att förbättre
skattningen av ETOC.
Lösning: Samma tio sampel har använts som i exempel 6.22. Här utgörs samplen
dock av skillnaden mellan kostnaden för den detaljerade modellen, g(D), och kostna-
den med en förenklad modell,  Låt oss införa beteckningen TOCD för denna
skillnad, d.v.s. TOCD = TOC –  Som vi kan se i tabell 6.12 skiljer sig de två
modellerna åt bara i två fall. Medelvärdet av de tio samplen är 1,84 ¤/h, vilket betyder
att vi erhåller skattningen mTOCD = 1,84 ¤/h. Genomför man en stokastisk produk-
tionskostnadssimulering av detta system erhålls ≈ 36,27 ¤/h. Skattningen med
kontrollvariabelmetoden blir därmed 

mTOC = mTOCD +  = 36,27 + 1,84 ≈ 38,11 ¤/h.

Kontrollvariabelmetoden gav således en ungefär lika stor förbättring av skattningen
som då vi använde slumptalskomplement i exempel 6.26. För att förstå varför skatt-
ningen förbättras kan man beakta hur väntevärdena beräknas med respektive utan
kontrollvariabel:

g̃ yi( ).

1
n
--- xi zi–( ) .

i 1=

n

∑
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Figur 6.22 Kostnadsfunktion för systemet i exempel 6.27. Figuren visar kost-
nadsfunktionen för den avancerade modellen (heldragen linje) samt
kostnadsfunktionen för en SPS-modell (streckad linje); till största
delen sammanfaller dessa två funktioner. Dessutom visas de tio
utvalda samplen, som alltså utgörs av skillnaden mellan den hel-
dragna och den streckade linjen. Slutligen visas även täthetsfunktio-
nen för lasten (prickad linje). 

g̃ D( ).
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ETOC = E[TOC] = 

ETOC = E[TOCD] +  = 

Integranderna i dessa bägge uttryck visas i figur 6.23. ETOC motsvaras av ytan under
den heldragna linjen, d.v.s både den skuggade och den vita ytan, medan väntevärdet
för TOCD motsvaras av endast den skuggade ytan. Då man använder kontrollvariabel-
metoden söker man således endast skatta den skuggade ytans storlek, medan den vita
ytan beräknas analytiskt med stokastisk produktionskostnadssimulering. Ett fel på
10% vid Monte Carlo-simuleringen slår alltså på hela resultatet då man skattar ETOC
direkt, men endast på en liten del av resultatet (den skuggade ytan) då man använder
en kontrollvariabel.

Tabell 6.12 Utvalda scenarier i exempel 6.24.

Scenario D [kWh/h] TOC [¤/h]  [¤/h] TOCD [¤/h]

1 187,2 40,0 37,2 2,8
2 125,7 0 0 0
3 212,1 62,1 62,1 0
4 126,1 0 0 0
5 199,0 49,0 49,0 0
6 214,8 64,8 64,8 0
7 225,0 75,0 75,0 0
8 211,3 61,3 61,3 0
9 165,6 31,1 15,6 15,6
10 192,8 42,8 42,8 0
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Figur 6.23 Illustration av integranden vid väntevärdesberäkning med respektive
utan kontrollvariabel. Den heldragna linjen visar integranden fD(y)g(y)
och den streckade linjen visar  Skillnaden mellan de två,
motsvaras av det skuggade området.
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6.3.4 Stratifierad sampling
Tanken med stratifierad sampling är att skilja samplen åt i olika delgrupper som benämns stra-
tum,27 som studeras separat från varandra. Det finns flera skäl till detta förfarande. En del är prak-
tiska – t.ex. kan det vara så att olika delar av en studie måste genomföras med skilda metoder –
men det finns är även möjligt att göra effektivitetsvinster. Om man kan se till att samla sampel
med liknande egenskaper i samma stratum så kommer variansen inom respektive stratum att
minska. Eftersom minskad varians enligt sats 6.22 innebär ökad effektivitet så kommer medelvär-
det för varje stratum att vara lättare att skatta. Dessa medelvärden kan sedan enkelt viktas samman
till ett väntevärde för hela populationen.

Teori

Antag att man har en stokastisk variabel X med utfallsrummet28 X. Vid stratifierad sampling delas
utfallsrummet upp i L stratum, där stratum h omfattar utfallen Xh, vilket är en delmängd till X.
Stratum får inte överlappa varandra, d.v.s. varje utfall ska tillhöra exakt ett stratum: 

 = ∅, (6.43a)

Xh ∩ Xj = ∅ ∀ h ≠ j. (6.43b)

Varje stratum tilldelas en vikt efter hur stor del av populationen som ingår i respektive stratum:

ωh =  = P(X ∈ Xh), (6.44)

där

ωh = stratumvikt för stratum h,
Nh = antal enheter (d.v.s. tänkbara utfall) i stratum h,
N = antal enheter i hela populationen.

Som synes kan stratumvikten även definieras som sannolikheten att en godtycklig observation av
X hamnar i ett visst stratum h.

Man kan nu betrakta L separata stokastiska variabler Xh, h = 1, …, L, var och en med utfallsrum-
met Xh. Väntevärdet för varje stratum beräknas separat. I bästa fall kan man analytiskt beräkna
E[Xh]; i annat fall kan man ta fram en skattning med enkel sampling:

(6.45)

där

= skattning av väntevärdet för stratum h,
xh, i = värdet av det i:te samplet från stratum h,

nh = antal sampel från stratum h.
Väntevärdet för hela population, E[X], kan därefter skattas med hjälp av

27. Av ett latinskt ord som betyder ”lager” eller ”skikt”.
28. D.v.s. mängden av tänkbara utfall för X.
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mX = (6.46)

Om man analytiskt beräknat att E[Xh] =  så använder man förstås =  i stället för att
använda en skattning beräknad med (6.45).

Skattningen mX:s varians vid stratifierad sampling är

Var[mX] = (6.47)

Om stratum valts på ett lämpligt sätt kan (6.47) bli lägre än variansen vid enkel sampling (jfr
sats 6.22). Notera dock att motsatsen också är möjlig; en usel stratifiering kan leda till en högre
varians i skattningen av väntevärdet E[X]!

Om man önskar skatta E[X] med totalt n sampel, hur ska man då fördela dessa sampel mellan de
olika stratumen? Man kan visa att (6.47) minimeras om man följer den s.k. Neymanallokeringen:

nh = (6.48)

där

= standardavvikelse för stratum h, d.v.s. 
Om man analytiskt kan beräkna Var[Xh] så kan man även analytiskt beräkna E[Xh] och då behöver
man ju inte tillämpa någon Monte Carlo-metod överhuvudtaget. Således måste man förutsätta att

 är okända. I stället får man använda skattningar av  då (6.48) tillämpas:

(6.49)

där

= skattning av 
Det bör påpekas att Neymanallokeringen oftast motsvarar ett ganska flackt optimum, d.v.s. man
förlorar inte nödvändigtvis särskilt mycket på att avvika något från Neymanallokeringen.

För att beräkna variationskoefficienten (se avsnitt 6.3.1) behöver man kunna skatta Var[X]. Detta
görs genom att vikta samman skattningarna 

(6.50)

Tillämpning på elmarknader

Innan man kan tillämpa stratifierad sampling vid elmarknadssimuleringar måste man definiera
stratumen. Som nämndes i teoriavsnittet ovan kan en olämplig stratifiering leda till att man faktiskt
får sämre resultat än med enkel sampling, så det gäller att välja stratum med omsorg. Denna fråga
återkommer vi till i avsnitt 6.3.5; för tillfället nöjer vi oss med att diskutera hur stratifierad samp-
ling tillämpas givet en viss stratifiering.
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Antag att man i en elmarknadssimulering har K scenarioparametrar och L stratum. Man ska
generera nh scenarier per stratum. Arbetsgången då man tillämpar stratifierad sampling kan då
sammanfattas på följande vis (jfr även figur 6.24):

Steg 1. Betrakta stratum h. Om möjligt beräknas E[Xh] = μXh med analytiska meto-
der. Sätt då mXh = μXh och gå vidare till steg 5. 
Steg 2. Generera ett slumptal uk, h, i och transformera det i enlighet med sannolik-
hetsfördelningen i stratum h för scenarioparametern k, d.v.s. låt yk, h, i = 
Steg 3. Upprepa steg 2 för var och en av de K scenarioparametrarna och ställ sam-
man utfallen till en vektor yh,i. Beräkna xh, i = g(yh, i).
Steg 4. Upprepa steg 2-3 för vart och ett av de nh scenarierna. Beräkna 

mXh = 

Steg 5. Upprepa steg 1-4 för vart och ett av de L stratumen. 

Steg 6. Beräkna mX =

I följande exempel demonstreras hur man genomför en elmarknadssimulering med hjälp av stra-
tifierad sampling:

Exempel 6.28 (stratifierad sampling). Återigen ska vi studera elmarknaden
från exempel 6.22. Använd stratifierad sampling för att förbättra skattningen av
ETOC.
Lösning: Det är viktigt att man väljer stratum och antalet sampel per stratum på ett
klokt sätt för att stratifierad sampling ska ge bra resultat. För tillfället bortser vi från

Figur 6.24 Principen för stratifierad sampling. Väntevärdet för varje stratum
kan antingen skattas med enkel sampling (som i det översta och
understa stratumet i figuren) eller vara känt från analytiska
beräkningar (som i stratumet i mitten).
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det och fattar dessa beslut baserat på ingenjörsintuition. Låt därför stratum 1 utgöras
av alla scenarier där lasten är lägre än eller lika med 150 kW, stratum 2 av scenarierna
där lästen är större än 150 kW men lägre än 250 kW och slutligen stratum 3 av övriga
lastnivåer. Därefter genererar vi två scenarier vardera för stratum 1 respektive 3; de
resterande sex scenarierna tilldelas således stratum 2. De utvalda scenarierna och
stratumgränserna visas i tabell 6.13 och finns även markerade i figur 6.25. Medelvär-
det för respektive stratum blir

ETOC1 = 0,

ETOC2 ≈ 45,73,

ETOC3 ≈ 136,23.

För att kunna skatta ETOC måste vi även beräkna stratumvikterna. Enligt (6.44) ges
dessa av

ω1 = P(D ≤ 150) = Φ((150 – 180)/40) ≈ 0,23,

ω2 = P(150 < D ≤ 250) = Φ((250 – 180)/40) – Φ((150 – 180)/40) ≈ 0,73,
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Figur 6.25 Kostnadsfunktion för systemet i exempel 6.28. Figuren visar kost-
nadsfunktionen (heldragen linje), samt täthetsfunktionen för lasten
(prickad linje) och de tio utvalda samplen. Stratumgränserna marke-
ras med streckprickade linjer.

Tabell 6.13 Utvalda scenarier i exempel 6.28.

Stratum Scenario D [kWh/h] TOC [¤/h]

1
1 134,8 0
2 143,9 0

2

1 158,0 15,9
2 214,4 64,4
3 158,1 16,2
4 224,0 74,0
5 213,8 63,8
6 179,0 40,0

3
1 269,4 138,8
2 266,8 133,6
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ω3 = P(D > 250) = 1 – Φ((250 – 180)/40) ≈ 0,04.

Den sammanviktade skattningen enligt (6.46) blir därmed ETOC ≈ 38,99 ¤/h eller
ungefär 1,7% under det teoretiska värdet. Även stratifierad sampling gav därmed en
klart bättre skattning av driftkostnaden. Det finns två förklaringar till att stratifierad
sampling förbättrar resultatet. Den ena är att det är möjligt att definiera homogena
stratum, d.v.s. stratum där de individualla variationerna mellan de enheter som hör till
stratumet är små; därmed är krävs det få sampel för att få en bra skattning av vänte-
värdet för stratumet. I det här fallet ger alla scenarier i stratum 1 resultatet TOC = 0.
Den andra förklaringen är att om man använder få sampel i ett mindre betydelsefullt
stratum – och därmed troligen erhåller en dålig skattning av väntevärdet för stratumet
– så får det inte så stor påverkan på slutresultatet. I exemplet ovan får man en relativt
dålig skattning av ETOC3 (det teoretiska värdet är 131,54 ¤/h, vilket alltså innebär att
skattningen ovan är 3,5% för stor), men eftersom stratum 3 är av mycket lägre vikt än
de två andra stratumen, så får inte detta fel så stor inverkan på slutresultatet.

6.3.5 Monte Carlo-simulering av elmarknader
Som en avslutning på vår genomgång av Monte Carlo-simulering av elmarknader ska vi ta upp
ytterligare några aspekter. Det gäller dels hur man kan kombinera flera variansreduceringstekniker
och dels en liten fördjupning kring hur man tillämpar stratifierad sampling.

Kombination av flera variansreduceringstekniker

Det går alldeles utmärkt att kombinera de tre variansreduceringsteknikerna som beskrivits i de
föregående avsnitten. Arbetsgången framgår av följande exempel:

Exempel 6.29 (simulering med hjälp av en kombination av flera vari-
ansreduceringstekniker). Betrakta ännu en gång elmarknaden från
exempel 6.22. Vilken blir skattningen av ETOC om man använder alla tre variansredu-
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Figur 6.26 Kostnadsfunktion för systemet i exempel 6.29. Figuren visar kost-
nadsfunktionen för den avancerade modellen (heldragen linje) samt
kostnadsfunktionen för en strikt turordningsmodell (streckad linje);
till största delen sammanfaller dessa två funktioner. Dessutom visas
täthetsfunktionen för lasten (prickad linje) och de tio utvalda sam-
plen. Originalsamplen är markerade med ringar och slumptalskomple-
menten med kryss. Stratumgränserna markeras med streckprickade
linjer.
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ceringsteknikerna samtidigt?
Lösning: Vi använder samma stratumindelning som i exempel 6.28. Från stratum 1
och 3 skapar vi ett originalscenario samt ett komplementärt scenario till respektive
stratum. I stratum 3 skapar vi tre originalscenarier och får alltså tre komplementära
scenarier dessutom. De utvalda samplen visas i tabell 6.14 och finns även markerade i
figur 6.26. För varje stratum erhålls skattningarna

ETOCD1 = 0,

ETOCD2 ≈ 5,66,

ETOCD3 = 0.

Dessa resultat viktas samman till skattningen ETOCD ≈ 4,15. Den slutliga skattningen
av driftkostnaden blir därför

ETOC = ETOCSPS + ETOCD = 36,27 + 4,15 ≈ 40,42 ¤/h,

vilket är ungefär 1,9% för högt jämfört med det teoretiska värdet. 
Om vi jämför resultatet i exempel 6.29 med de tidigare exemplen finner vi att då de tre varians-

reduceringsteknikerna kombineras blir skattningen lite sämre än då vi endast använde stratifierad
sampling! Detta ska inte tolkas som att enbart stratifierad sampling är bättre än en kombination av
flera tekniker. Kom ihåg att Monte Carlo-metoder aldrig ger exakta svar, eftersom resultatet beror
av ett flertal slumpmässiga försök, så det går aldrig att säga att en viss metod alltid är bättre än en
annan. Däremot kan man säga att en viss metod (t.ex. att kombinera flera variansreduceringstekni-
ker) har högre sannolikhet att ge ett bra resultat än en annan metod. För att få en bättre uppfatt-
ning om hur noggranna resultat de olika metoderna ger kan vi genomföra samma simulering 1 000
gånger, men med olika frön till slumptalsgeneratorn. Resultatet av ett sådant experiment visas i
tabell 6.15. Av tabellen framgår att en skattning baserad på enkel sampling i värsta fall kan ge väl-
digt missvisande resultat, medan resultaten från simuleringar med hjälp av de olika variansreduce-
ringsteknikerna ger bättre skattningar.

Tabell 6.14 Utvalda scenarier i exempel 6.29.

Stratum Scenario D 
[kWh/h]

TOC 
[¤/h]

TOCSPS 
[¤/h]

TOCD 
[¤/h]

D* 
[kWh/h]

TOC* 
[¤/h]

TOCSPS* 
[¤/h]

TOCD* 
[¤/h]

1 1 134,8 0 0 0 128,1 0 0 0

2
1 158,0 15,9 8,0 8,0 230,3 80,3 80,3 0
2 214,4 64,4 64,4 0 167,9 35,8 17,9 17,9
3 158,1 16,2 8,1 8,1 230,1 80,1 80,1 0

3 1 269,4 138,8 138,8 0 256,9 113,7 113,7 0

Tabell 6.15 Jämförelse av olika variansreduceringstekniker.

Simuleringsmetod Lägsta skattning 
av ETOC

Medelskattning 
av ETOC

Högsta skattning 
av ETOC

Enkel sampling 6,33 39,78 81,65

Slumptalskomplement 31,48 39,85 64,22

Kontrollvariabel 36,27 40,03 46,08

Stratifierad sampling 19,44 39,78 59,74

Kombination 36,95 40,03 43,30
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Jämförelsen ovan visar emellertid ganska dåliga resultat för stratifierad sampling. Det beror på
att det är lite besvärligare att erhålla goda resultat med stratifierad sampling än med de övriga vari-
ansreduceringsteknikerna. Utmaningen ligger dels i att välja lämpliga stratum och dels i att välja
hur många scenarier som ska genereras för vart och ett av stratumen. I exempel 6.28 analyserades
inte dessa frågor särskilt noggrant. I de följande avsnitten ska vi gå igenom några grundläggande
metoder för att hantera dessa frågor på ett effektivt sätt.

Stratumträd

Att definiera ett stratum innebär att vi anger vilka värden på scenarioparametrarna som känneteck-
nar scenarierna i stratumet. För att stratifieringen ska vara effektiv ska de scenarier som hör till ett
och samma stratum helst ge ungefär samma resultat. Låt oss betrakta ett system där den tillgäng-
liga produktionskapaciteten i kraftverk med försumbara driftkostnader (t.ex. vindkraft) är  och
den tillgängliga produktionskapaciteten i övriga kraftverk är  I vissa fall kan dock inte all pro-
duktionskapacitet utnyttjas, p.g.a. flaskhalsar i transmissionsystemet. Vi betecknar den maximala
outnyttjade produktionskapaciteten med försumbar driftkostnad med  och den maximala out-
nyttjade produktionskapaciteten i samtliga kraftverk med  Antag också att vi vet hur stora
förlusterna i systemet kan bli och att vi betecknar de maximala förlusterna med  (För ett verkligt
system är det i praktiken omöjligt att analytiskt beräkna   och  men i den här fram-
ställningen kommer vi att hålla oss till såpass enkla system att vi slipper den typen av bekymmer.)

Givet ovanstående parametrar kan vi jämföra de tillgängliga produktionsresurserna med den
totala lasten, Dtot. Resultatet blir att vi kan särskilja sju typer av scenarier,29 vilka räknas upp i
tabell 6.16. I den första typen av scenarier har vi alltid tillräckligt med produktionskapacitet i kraft-
verk med försumbar driftkostnad för att täcka lasten, vilket alltså betyder att produktionskostna-
den, TOC, måste bli noll i samtliga dessa scenarier, samtidigt som vi är garanterade att effektbrist
inte kan inträffa, d.v.s. LOLO måste också vara lika med noll. I scenarier av typ II respektive III är
produktionskapaciteten fortfarande tillräcklig för att täcka lasten, men däremot kan det hända att
en del av den dyrare produktionskapaciteten måste utnyttjas. TOC kan därför antingen bli noll eller
något större än noll.30 I scenarier av typ IV vet vi att lasten är större än produktionskapaciteten
med försumbar driftkostnad och således måste TOC bli större än noll. Fortfarande är dock den

29. Om man ska vara noggrann finns det faktiskt fler än sju typer av scenarier, eftersom de sju huvudtyperna
i vissa fall överlappar varandra (t.ex. om = 10 MW samtidigt som = 20 MW), men för att förenkla
detta avsnitt bortser vi från denna typ av specialfall.

W
G.

UW
UWG.

L.
UW, UWG, L,

Tabell 6.16 Klassificering av scenarier.

Typ Lastnivåer TOC LOLO

I Dtot ≤ 0 0

II  < Dtot ≤ ≥ 0* 0

III  < Dtot ≤ ≥ 0** 0

IV  < Dtot ≤ > 0 0

V  < Dtot ≤ > 0 0 eller 1*

VI  < Dtot ≤ > 0 0 eller 1**

VII  < Dtot > 0 1

* Beroende på inverkan av transmissionsbegränsningar
** Beroende på inverkan av transmissionsförluster

W UW–

W UW– W L–

W L– W

W W G UWG–+

W G UWG–+ W G L–+

W G L–+ W G+

W G+

G L
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totala produktionskapaciteten så stor att ingen last behöver kopplas bort, så LOLO är fortfarande
lika med noll. I scenarier av typ V och VI kan det dock hända att flaskhalsar eller förluster gör att
produktionskapaciteten inte räcker till, vilket betyder att LOLO i vissa fall blir noll och i andra fall
– förhoppningsvis sällsynta – uppstår effektbrist, d.v.s. LOLO blir lika med ett. Slutligen har vi sce-
narier av typ VII, där lasten är större än den totala produktionskapaciteten, vilket garanterat leder
till effektbrist.

För att definiera stratum utifrån ovanstående analys kan vi använda ett hjälpmedel: ett s.k. stra-
tumträd. Ett stratumträd är en trädstruktur med följande egenskaper:

• Varje nod specificerar en delmängd av utfallsrummet för en eller flera scenariopara-
metrar. Det enda undantaget är roten, som inte innehåller någon information alls.

• Varje nod har en nodvikt. Nodvikten är lika med sannolikheten att scenarioparametern
tillhör den angivna delmängden. Roten har alltid nodvikten 1.

• Scenarioparametrarna längsmed en gren i stratumträdet ska vara oberoende av varan-
dra.

• Varje gren av trädet ska ange en delmängd av utfallsrummet för var och en av sce-
narioparametrarna i modellen. Detta innebär att varje gren uppfyller kraven på defini-
tion av ett stratum; varje gren i trädet motsvarar således ett stratum. Stratumvikten
beräknas enkelt genom att multiplicera ihop nodvikterna längsmed grenen.

• Alla noder behöver inte specificera delmängder för scenarioparametrar. Så länge man
kan beräkna en nodvikt, går det även bra att införa hjälpvariabler av olika slag.

En stratifiering förutsätter ju att alla scenarier hör till något stratum och att inga överlappningar
sker (6.43a, 6.43b). För att garantera att stratumträdet verkligen täcker in alla scenarier kan man
använda följande två enkla regler:

• Barnen till en viss nod måste definiera delmängder för samma scenarioparameter.
• Summan av barnens nodvikter ska alltid vara exakt lika med 1.

Idén med stratumträdet är att vi på en nivå lägger in varje tänkbart tillstånd för den tillgängliga
produktionskapaciteten i en egen nod. Var och en av dessa noder kan få upp till sju barnnoder,
som motsvarar de olika nivåerna för den totala lasten. Härigenom kan vi skapa stratum, där samt-
liga scenarier är av en och samma typ. Principen illustreras i följande exempel, som också visar på
hur hjälpvariabler kan användas:

Exempel 6.30 (stratumträd): Betrakta MECC:s elsystem i exempel 6.1. Antag
att dieselgeneratorn har en tillgänglighet på 80%. Den tillgängliga kapaciteten i vind-
kraftverket kan egentligen variera mellan 0 och 200 kW, men antag för enkelhets skull
en modell där det är 50% chans att vindkraftverket inte kan producera någonting alls
och att det är 50% chans att vindkraftverket kan producera maximalt 150 kW.
En stor del av lasten i MECC:s system utgörs av belysning och därför har man som
störst elförbrukning på kvällarna mellan 18 och 24. Då är lasten i Mji N(175, 48)-för-
delad.och i Kijiji är den N(75, 20)-fördelad. Under övrig tid är lasten i Kijiji avsevärt
lägre – N(30, 7)-fördelad – medan man i Mji även har viss industriell verksamhet och
därför har en relativt hög last även under resten av dygnet – lasten är då N(120, 24)-
fördelad.
a) Bortse från transmissionsförlusterna på ledningen mellan Mji och Kijiji. Föreslå ett
lämpligt stratumträd för systemet, samt beräkna stratumvikterna.
b) Hur kommer stratumträdet att förändras om man tar hänsyn till förlusterna på
transmissionsledningen och antar att de maximalt kan uppgå till 3 kW?
Lösning: a) Om sannolikhetsfördelningarna för tillgänglig produktionskapacitet res-

30. Att man skiljer på om driftkostnaden blir större än noll p.g.a. flaskhalsar eller förluster beror på att sanno-
likheten för dessa två typer av scenarier kan skilja sig åt ganska kraftigt.
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pektive last hade varit desamma oberoende av tiden på dygnet, så hade det räckt att
konstruera ett stratumträd med två nivåer under roten. För att hantera lasten på ett
enkelt sätt inför vi dock ytterligare en nivå: tid på dygnet. Detta är egentligen ingen
scenarioparameter (d.v.s. tiden ingår inte i multi-areamodellen), utan är ett exempel på
en hjälpvariabel.
Vi väljer att placera tiden på nivån närmast under roten, och på nästa nivå placerar vi
den tillgängliga produktionskapaciteten i vindkraftverket  respektive dieselgenera-
torn  Längst ner i trädet har vi lasten (D).31

Eftersom det inte finns några transmissionsbegränsningar och vi bortser från trans-
missionsförlusterna så har vi = 0, = 0 och = 0. Vi kommer därför inte att
hitta några scenarier av typ II, III, V eller VI i detta stratumträd. Däremot kommer vi
att finna ett specialfall som påminner om typ VII-scenarier, men där TOC = 0, p.g.a.
att = 0.
Vi börjar med att studera systemet under dag- och nattetid. Eftersom 75% av dygnets
timmar räknas som dagtid blir nodvikten för ”dag/natt-noden” 0,75. Det finns nu fyra
tänkbara tillstånd för den tillgängliga produktionskapaciteten; antingen kan vindkraft-
verket producera 0 eller 150 kW, samtidigt som dieselgeneratorn antingen kan vara
tillgänglig eller otillgänglig. Sannolikheten för vart och ett av dessa fyra tillstånd är lätt
att räkna ut, vilket ger oss nodvikterna till de fyra första noderna på produktionskapa-
citetsnivån i stratumträdet (se figur 6.27). 
I den första av dessa fyra noder finns ingen produktionskapacitet tillgänglig och bort-
koppling av last är därför alltid nödvändigt oavsett vilken last man har. Samtliga dessa
scenarier har således samma egenskaper och någon ytterligare uppdelning behövs inte.
I nästa nod har vi 150 kW vindkraft tillgängligt. I detta fall behövs två barnnoder: en

31. Ett alternativ hade varit att i stället placera tiden under den tillgängliga produktionskapaciteten. Det
väsentliga är att tiden placeras närmare roten än lasten, eftersom tiden avgör vilken sannolikhetfördelning
som ska användas för att beräkna nodvikterna på lastnivån.
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för de scenarier där lasten är högst 150 kW och en för de scenarier där den är större
än 150 kW. Enligt sats D.4 är den totala lasten i systemet N(150, 25)-fördelad, vilket
betyder att sannolikheten att lasten är mindre än 150 kW är exakt 50%. Nodvikterna
för de bägge lastnoderna är således 0,5. 
I den tredje noden på produktionskapacitetsnivån är endast dieselgeneratorn tillgäng-
lig och det är därför önskvärt att skilja på scenarier där den totala lasten är mindre än
respektive större än 250 kW. Då vi beräknar nodvikterna finner vi dock att sannolik-
heten att den totala lasten är högst 250 kW är 99,997%. Med andra ord är nodvikten
för den andra lastnoden (där Dtot > 250) endast 0,00003, vilket ibland kan ställa till
numeriska problem då man ska generera slumptal. Vi kan därför välja att utesluta
denna nod ur stratumträdet.
Därefter följer en nod där både vindkraftverket och dieselgeneratorn kan användas
för elproduktion. Här behövs tre lastnoder för att skilja scenarier med olika egenska-
per åt. Upp till 150 kW last kan täckas enbart med vindkraftverket, medan för en last
mellan 150 och 400 kW behövs bägge kraftverken och om lasten överstiger 400 kW så
är lastbortkoppling nödvändigt. Nodvikten för den tredje lastnoden är dock i prakti-
ken noll så därför utesluter vi denna nod. De två återstående lastnoderna får då bägge
nodvikten 0,5.
Om vi i stället betraktar systemet under kvällstid så finner vi samma möjliga tillstånd
för den tillgängliga produktionskapaciteten. På produktionsnivån är därför den högra
delen av stratumträdet identisk med den vänsta. På lastnivån är det samma lastinervall
som är intressanta, men eftersom den totala lasten under kvällstid är N(250, 52)-förde-
lad, så får vi andra nodvikter (se figur 6.27).
Stratumvikterna beräknas slutligen genom att multiplicera nodvikterna längs varje
gren av trädet. Resultatet redovisas i figur 6.27.
b) Om man tar hänsyn till förlusterna är det inte alltid möjligt att förutsäga ett scena-
rios egenskaper bara genom att jämföra tillgänglig produktionskapacitet och total last.
Om vi t.ex. betraktar den sista noden på produktionsnivån, så är den tillgängliga pro-
duktionskapaciteten med försumbar driftkostnad 150 kW. Eftersom det är givet i upp-
giften att förlusterna högst kan bli 3 kW, så kan man vara säker på att TOC = 0 och
LOLO = 0 för alla scenarier där den totala lasten är högst 147 kW. Om den totala las-
ten är mellan 147 och 150 kW så beror det på förlusterna om vindkraftverket är till-
räckligt eller om även dieselgeneratorn behövs (vilket skulle medföra att TOC > 0).
Om lasten är större än 150 kW kommer dieselgeneratorn garanterat att behövas, d.v.s.
man kommer att få TOC > 0. Frågan är om effektbrist uppstår eller inte. Så länge las-
ten plus förlusterna inte är större än den totala produktionskapaciteten (400 kW) får
vi LOLO = 0. Om den totala lasten är mellan 150 och 397 kW kan vi vara säkra på
detta. Mellan 397 och 400 kW beror det på förlusterna om vi får LOLO = 0 eller
LOLO = 1. Om lasten däremot överstiger 400 kW kan vi vara helt säkra på att effekt-
brist uppstår. Vi kan således identifiera fem intervall för lasten där scenarierna kom-
mer att ha likartade egenskaper, vilket representeras av fem noder i stratumträdet, så
som illustreras i figur 6.28. Motsvarande uppdelning behövs även för de andra pro-
duktionskapacitetsnoderna i stratumträdet från figur 6.27.

Som vi kan se i exemplet ovan blir stratumträd ganska stora även för ett litet elsystem. För större
elmarknader får man räkna med att det finns tusentals tänkbara tillstånd för den tillgängliga pro-
duktionskapaciteten, vilket resulterar i enormt stora stratumträd med tiotusentals olika grenar.
Mycket av vinsten med att tilllämpa stratifierad sampling skulle gå förlorad om man hade så många
stratum. Detta problem kan övervinnas genom att man låter ett stratum omfatta flera grenar av
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stratumträdet. Alla scenarier av t.ex. typ I har ju liknande egenskaper och därför kan alla grenar
som motsvarar typ I-scenarier sammanföras till ett stratum, o.s.v. Det bör emellertid noteras att
denna metod medför att man måste använda betingade sannolikhetsfördelningar när man slumpar
fram scenarioparametrarna. Hur man hanterar dessa beräkningar faller dock utanför ramen för
denna framställning. 

Sampelallokering

Då stratumen väl är definierade måste man bestämma hur många sampel som ska tas från respek-
tive stratum. I allmänhet är det lämpligast att utnyttja Neymanallokeringen, eftersom den automa-
tiskt styr samplen till de stratum där osäkerheten (d.v.s. variansen) är störst, samtidigt som stratum
med stor inverkan på slutresultatet (hög stratumvikt med andra ord) ges prioritet. Emellertid stu-
derar vi två – eller kanske ännu fler – resultatvariabler, medan Neymanallokeringen baseras på att
man jämför variansen inom olika stratum för endast en stokastisk variabel. Om man beräknar Ney-
manallokeringen med avseende på TOC och jämför med Neymanallokeringen för LOLO kommer
man i de flesta fall att få delvis olika resultat. En enkel lösning på detta dilemma är att helt enkelt
använda en kompromiss mellan de allokeringar som är optimal för respektive variabel.

För att kunna beräkna Neymanallokeringen är man som sagt var tvungen att ha tillgång till en
skattning av variansen inom varje stratum.32 För att skaffa fram en sådan skattning är man
tvungen att ha tillgång till ett antal sampel från vart och ett av alla stratum. Då man inleder en
simulering är det alltså omöjligt att utnyttja Neymanallokeringen. För att komma runt detta pro-
blem delas en simulering upp i olika omgångar. I den första omgången tar man ett i förväg bestämt
antal sampel i varje stratum. Hur många sampel man bör välja varierar från stratum till stratum. I
t.ex. ett stratum med typ I-scenarier får vi samma TOC och LOLO för varje studerat scenario, så
där räcker det egentligen med ett scenario (såvida man inte önskar skatta andra systemindex som
förväntad produktion i olika kraftverk, överföring mellan olika areor o.s.v.) I stratum med scenarier
av typ II måste man i den första omgången studera tillräckligt många scenarier för att få med
exempel både på fall där man får TOC = 0 och då TOC > 0. Vad som är ett lämpligt antal i denna
typ av stratum beror således på sannolikheten att det uppstår flaskhalsar i transmissionsnätet. Om
det är 10% chans att flaskhalsar uppstår så kan man redan efter 64 scenarier vara nästan säker på
att man fått fram scenarier både med TOC = 0 och TOC > 0. Då flaskhalsar är mer sällsynta krävs
fler scenarier; om risken för flaskhalsar är 1% krävs åtminstone 500 scenarier. På liknande sätt kan

32. Jfr (6.48) och (6.49).

> 400

250
150

≤ 147 147-150 150-397 397-400

Kväll

Dtot

W
G

Tid

Typ I III IV VI VII
TOC 0 ≥ 0 > 0 > 0 2 500

LOLO 0 0 0 0 eller 1 1

Figur 6.28 Del av stratumträdet i exempel 6.30b. 
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man analysera hur många scenarier som behövs i första omgången i de övriga typerna av stratum.
Då man sammanställt resultaten från den första omgången kan man beräkna hur samplen i nästa

omgång bör fördelas.
Exempel 6.31 (allokering av sampel): I en Monte Carlo-simulering av en el-
marknad har man just kört den första omgången sampel. Man valde att ta 10 sampel
från varje stratum. Efter att ha analyserat resultaten från den första omgången fick
man fram skattningar på standardavvikelsen i varje stratum enligt tabell 6.17. Hur bör
man fördela de 40 samplena i nästa omgång?

Lösning: Först beräknar vi hur 80 sampel bör fördelas enligt Neymanallokeringen
(6.48) om man önskar så låg varians som möjligt i skattningen av driftkostnaden, d.v.s.
σh ersätts med sTOCh:

=  = 0, =  = 12, 

=  = 36, =  = 32.

Därefter tillämpar vi Neymanallokeringen med avseende på risken för effektbrist:

=  = 64, =  = 11,2,

=  = 4,8, =  = 0.

En kompromiss mellan dessa två fördelningar erhålls genom att helt enkelt ta medel-
värdet av önskat antal sampel i respektive stratum; efter avrundning erhålls då 

n1 = 32, n2 = 12, n3 = 20, n4 = 16. 

Från denna fördelning räknar vi bort de sampel som redan gjorts i den första
omgången, vilket ger att vi i den andra omgången ska ta 22 sampel från det första stra-
tumet, 2 från det andra, 10 från det tredje, samt 6 från det fjärde.

Då man är klar med omgång två kan man beräkna en ny Neymanfördelning baserad på resulta-
ten från de två första omgångarna. Detta förfarande kan sedan upprepas efter varje omgång, tills
man fått ett tillräckligt noggrant resultat.

Ett problem som kan dyka upp under en simulering är att man kan upptäcka att man har tagit
för många sampel från ett visst stratum. Eftersom beräkningsarbetet med att analysera dessa
”onödiga” sampel redan är gjort vore det slöseri att utesluta dessa sampel från simuleringen. I stäl-
let får man försöka fördela kvarvarande sampel så bra som möjligt. Man kan se detta som att det
eller de stratum som erhållit för många sampel har ”stulit” sampel från övriga stratum. Frågan är
då hur de felande samplen ska fördelas mellan de stratum som blivit bestulna; uppenbarligen finns
det flera sätt att göra detta på. En lämplig kompromiss kan vara att dra bort lika stor andel sampel
från vart och ett av de drabbade stratumen. Detta sker på följande vis:

Tabell 6.17 Resultat efter den första omgången av Monte Carlo-simuleringen i exempel 6.31.

Stratum Vikt (ωh)
Uppskattad standardavvikelse 

för driftkostnaden
(sTOCh)

Uppskattad standardavvikelse 
för risken för effektbrist

(sLOLOh)

1 0,1 0 0,08

2 0,2 750 0,007

3 0,3 1 500 0,002

4 0,4 1 000 0

n1
TOC 800,1 0⋅

1 000
------------- n2

TOC 800,2 750⋅
1 000

-------------------

n3
TOC 800,3 1 500⋅

1 000
----------------------- n4

TOC 800,4 1 000⋅
1 000

-----------------------

n1
LOLO 800,1 0,08⋅

0,01
------------------- n2

LOLO 800,2 0,007⋅
0,01

----------------------

n3
LOLO 800,3 0,002⋅

0,01
---------------------- n4

LOLO 800,4 0⋅
0,01

-------------
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Steg 1. Beräkna en preliminär sampelallokering för omgång b enligt

 = (6.51)

där  betecknar antalet sampel i omgång b från stratum h och  refererar
till totalt antal sampel i stratum h enligt Neymanallokeringen.
Steg 2. Låt H + vara indexmängden för de stratum som bör tilldelas fler sampel och
H – indexmängden för de stratum som erhållit för många sampel, d.v.s.

H + = {h:  > 0}, H – = {h:  < 0}. (6.52)

Steg 3. Beräkna antalet önskade sampel enligt

Δ+ (6.53)

och antalet oönskade sampel enligt

Δ– (6.54)

Steg 4. Den slutliga sampelallokeringen nh, b erhålls genom att välja

nh, b = 0 ∀ h ∈ H – (6.55)

och

nh, b = (1 – Δ–/Δ+)  ∀ h ∈ H +. (6.56)

Algoritmen ovan illustreras i följande exempel:
Exempel 6.32 (omöjlig allokering av sampel med flera tänkbara kom-
promisslösningar): I en Monte Carlo-simulering av en elmarknad har man just
kört den första omgången sampel. Man valde att ta 10 sampel från varje stratum. Efter
att ha analyserat resultaten från den första omgången fick man fram skattningar på
standardavvikelsen i varje stratum enligt tabell 6.18. Hur bör man fördela de 40 sam-
plena i nästa omgång?

Lösning: Först beräknar vi Neymanallokeringen för driftkostnaden:

=  = 0, =  = 8, 

 =  = 38,4, =  = 33,6.

Därefter tillämpar vi Neymanallokeringen med avseende på risken för effektbrist:

Tabell 6.18 Resultat efter den första omgången av Monte Carlo-simuleringen i exempel 6.32.

Stratum Vikt (ωh)
Uppskattad standardavvikelse 

för driftkostnaden
(sTOCh)

Uppskattad standardavvikelse 
för risken för effektbrist

(sLOLOh)

1 0,1 0 0,08

2 0,2 500 0,0055

3 0,3 1 600 0,003

4 0,4 1 050 0

n'h b, nh
Neyman nh c, ,

c 1=

b 1–

∑–

n'h b, nh
Neyman

n'h b, n'h b,

n'h b,

h H+
∈

∑=

n'h b,

h H–
∈

∑–=

n'h b,

n1
TOC 800,1 0⋅

1000
------------- n2

TOC 800,2 500⋅
1000

-------------------

n3
TOC 800,3 1600⋅

1000
---------------------- n4

TOC 800,4 1050⋅
1000

----------------------
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=  = 64, =  = 8,8,

=  = 7,2, =  = 0.

Kompromissallokeringen blir efter avrundning
n1 = 32, n2 = 8, n3 = 23, n4 = 17.

Eftersom 10 sampel redan tagits från alla stratum så erhåller vi en önskad sampelför-
delning för den andra omgången enligt

 = 22,  = –2,  = 13,  = 7.

Antalet oönskade sampel, Δ–, blir således 2 och antalet önskade sampel, Δ+, blir 42.
Reduceringen av antalet önskade sampel i de ”bestulna” stratumen blir därmed
2/42 ≈ 5%. Efter avrundning får man följande fördelning av samplen i den andra
omgången:

 = 21,  = 0,  = 12,  = 7. 

ÖVNINGSUPPGIFTER
6.1 I ett visst elsystem är lasten 100 MWh/h under vardagar mellan 8:00 och 20:00,

80 MWh/h under helger mellan 8:00 och 20:00, 60 MWh/h kvällar mellan 20:00 och
24:00 och 50 MWh/h under övrig tid. Rita lastens varaktighetskurva.

6.2 Visa att (6.17) och (6.18) ger samma förväntade elproduktion.
6.3 Härled ekvation (6.18). 

Tips: Ett visst kraftverk g kommer att tas i drift – under förutsättning att kraftverk g
är tillgängligt – då föregående kraftverk är tillgängligt men ej har tillräcklig kapacitet
för att täcka lasten eller om föregående kraftverk är otillgängligt. Hur kan man
beräkna energiproduktionen i dessa bägge fall med hjälp av ekvivalenta varaktighets-
kurvor?

6.4 I tabell 6.19 visas driftdata från 1999 för en dieselgenerator i den tanzaniska staden
Kigoma. Uppskatta tillgängligheten i denna typ av dieselgenerator. 

Tabell 6.19 Driftdata från dieselgenerator i Kigoma.

Månad Drifttid [h] Stopptid [h]

Januari 667,5 76,5
Februari 651 21
Mars 633 111
April 706 14

n1
LOLO 800,1 0,08⋅

0,01
------------------- n2

LOLO 800,2 0,0055⋅
0,01

------------------------

n3
LOLO 800,3 0,003⋅

0,01
---------------------- n4

LOLO 800,4 0⋅
0,01

-------------

n1
2 n2

2 n3
2 n4

2

n1
2 n2

2 n3
2 n4

2
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6.5 Figur 6.29 visar varaktighetskurvan för den totala lasten i Rike. Den installerade effek-
ten och de rörliga produktionskostnaderna för olika kraftslag i Rike redovisas i
tabell 6.20. Antag att samtliga kraftverk är 100% tillförlitliga. 

a) Beräkna den förväntade elproduktionen per timme i respektive kraftslag.
b) Beräkna den förväntade totala driftkostnaden per timme.
c) Beräkna risken för effektbrist i Rike.

6.6 Ebbuga är en liten stad i Östafrika. Staden är inte ansluten till något nationellt elnät,
utan man har ett eget lokalt system som försörjs av ett vattenkraftverk och en reserv-
kraftgenerator i form av en dieselgenerator. Vattenkraftverket är ett strömkraftverk
och har en installerad effekt på 500 kW och risken för driftstopp är försumbar. Det
naturliga vattenflödet förbi kraftverket är alltid tillräckligt stort för att man ska kunna
producera installerad effekt. Dieselgeneratorn har en installerad effekt på 200 kW, till-
gängligheten är 90% och driftkostnaden är 1 ¤/kWh. Lasten i Ebbuga, vilket inklude-
rar de elektriska förlusterna i distributionsnätet, är normalfördelad med medellasten
400 kW och en standardavvikelse på 80 kW.

I figur 6.30 visas de ekvivalenta varaktighetskurvorna efter att man lagt in vatten-
kraftverket,  respektive dieselgeneratorn,  I figurerna anges även ytan under
varaktighetskurvan för olika intervall. Vad är systemets ETOC respektive LOLP? 

Tabell 6.20 Kraftverken i Rike

Kraftslag Total installerad 
effekt [MW]

Produktions-
kostnad 

[¤/MWh]

Vattenkraft 1 500 0
Kärnkraft 1 500 100
Kolkondens 1 000 250

MW

x

5 000

F̃0

1

0,8

4 0003 0002 0001 000

0,6

0,2

0,4

Figur 6.29 Varaktighetskurva för den totala lasten i Rike. 

F̃1, F̃2.
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6.7 Antag att man har en last med varaktighetskurvan

a) Beräkna LOLP och EENS då man har ett 120 MW-kraftverk som alltid är tillgäng-
ligt.
b) Beräkna LOLP och EENS då man har ett 150 MW-kraftverk med 90% tillgänglig-
het. 

F̃1

kW

x

1 000

1

0,6

0,4

0,2

0,8

900800700600500400300200100

Figur 6.30 Varaktighetskurvor för den ekvivalenta lasten i övning 6.6.  
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a) Varaktighetskurva för den ekvivalenta lasten inklusive
bortfall i vattenkraftverket.

b) Varaktighetskurva för den ekvivalenta lasten inklusive
bortfall i både vattenkraftverket och dieselgeneratorn.
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6.8 Stora delar av landsbygden i Eggwanga saknar tillgång till el. För att påskynda utveck-
lingen har de eggwanganska myndigheterna beslutat att låta privata företag bygga och
driva isolerade elnät på landsbygden. Villkoret är att de privata företagen inte tar mer
betalt än 1 ¤/kWh och att risken för effektbrist inte överstiger 2%. I den lilla lands-
ortstaden Akabuga överväger några affärsmän att starta Akabuga Electricity Company
Ltd. (AECL), som ska bygga ett lokalt elnät som kan förse staden och dess närmaste
omgivningar med el. Ett alternativ är att försörja nätet med el från dieselgeneratorer.
Man planerar att använda ett antal likadana dieselgeneratorer, där varje generator har
en kapacitet på 200 kW, tillgänglighet 90% och driftkostnad 0,50 ¤/kWh. Investe-
rings- och underhållskostnaderna för en dieselgenerator uppgår till 50 000 ¤/år.
Investerings- och underhållskostnaderna för elnätet i Akabuga beräknas uppgå till
2 M¤/år.
a) I tabell 6.21 ges varaktighetskurvan för den ekvivalenta lasten om man använder
fyra dieselgeneratorer. Kommer AECL att gå med vinst enligt denna beräkning?
(Bortse från LOLP-kravet i denna uppgift.)

b) Skulle det vara lönsamt att investera i ytterligare en dieselgenerator, så att man får
en total installerad effekt på 1 000 kW? (Fortsätt att bortse från LOLP-kravet.)

6.9 Ett annat alternativ för elförsörjningen i Akabuga är att använda dieselgeneratorer av
samma typ som i övning 6.8, samt ett mindre vattenkraftverk i Ekikko, som ligger en
bit i från staden. Vattenkraftverket har en installerad effekt på 400 kW. Både driftkost-
naden och risken för driftstopp i vattenkraftverket är försumbara.
a) I figur 6.31 visas dels lastens varaktighetskurva,  samt den ekvivalenta lastens
varaktighetskurva efter att man lagt in vattenkraftverket och två dieselgeneratorer.
Kommer AECL enligt dessa beräkningar uppfylla kravet på leveranssäkerheten, d.v.s.
att LOLP inte ska överstiga 2%? Om inte, skulle det hjälpa ifall man skaffade en tredje
dieselgenerator?

Tips: Man behöver inte beräkna hela den ekvivalenta varaktighetskurvan  för att
beräkna LOLP med en tredje dieselgenerator.
b) Vattenflödet förbi kraftverket i Ekikko antas alltid vara tillräckligt stort för att
kraftverket ska kunna köras på full effekt. Antag att AECL väljer att anskaffa tre die-
selgeneratorer. Använd de resultat som redovisas i tabell 6.22 för att beräkna den för-

Tabell 6.21 Varaktighetskurvor för den ekvivalenta lasten i övning 6.8.

Intervall

1 1 1 1 1 x < 400
0,6 0,64 0,676 0,7084 0,73756 400 ≤ x < 600
0,1 0,15 0,199 0,2467 0,29287 600 ≤ x < 800
0,01 0,019 0,0321 0,04879 0,068581 800 ≤ x < 1 000

0 0,001 0,0028 0,00573 0,010036 1 000 ≤ x < 1 200
0 0 0,0001 0,00037 0,000906 1 200 ≤ x < 1 400
0 0 0 0,00001 0,000046 1 400 ≤ x < 1 600
0 0 0 0 0,000001 1 600 ≤ x < 1 800
0 0 0 0 0 1 800 ≤ x 

F̃0 x( ) F̃1 x( ) F̃2 x( ) F̃3 x( ) F̃4 x( )

F̃0,

F̃4
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väntade driftkostnaden per timme.

6.10 Ett annat alternativ för Akabuga är att försörja nätet med el från ett vattenkraftverk
vid Ekiyira och ett vindkraftverk i Olusozi, så som visas i figur 6.32. Underhållskost-
naderna plus investeringskostnaden för att bygga vattenkraftverket, vindkraftverket
samt transmissions- och distributionsnät beräknas uppgå till 4 000 000 ¤/år. Övriga
data för kraftverken ges i tabell 6.23. Använd varaktighetskurvan för lasten,  från
övning 6.8. Använd stokastisk produktionskostnadssimulering för att avgöra om
AECL kommer att gå med vinst. (Bortse från LOLP-kravet även i denna uppgift.).

Tabell 6.22 Integralberäkningar för den ekvivalenta lastens varaktighetskurva i övning 6.9.

g = 1 200,00 199,66 119,11 21,17 1,73 0,01

g = 4 200,00 199,75 140,94 49,97 9,82 1,19

Tabell 6.23 Data för AECL:s planerade kraftverk i övning 6.10.

Kraftverk Installerad effekt 
[kW]

Driftkostnad 
[¤/kWh]

Möjliga tillstånd för den tillgängliga 
produktionskapaciteten

Ekiyira 800 Försumbar 800 kW (100%)

Olusozi 600 Försumbar 600 kW (12%), 400 kW (18%),
200 kW (37%), 0 kW (33%)

300 kWh/h
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Figur 6.31 Varaktighetskurvor för den ekvivalenta lasten i övning 6.9. 
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6.11 I ett visst kraftsystem är lasten approximativt normalfördelad med medelvärdet
3 500 MW och standardavvikelsen 300 MW. Systemet försörjs av fem kärnkraftverk
med en kapacitet på 1 000 MW vardera och en tillgänglighet på 95%.
a) Använd normalfördelningsapproximationen för att beräkna systemets LOLP. För-
delningsfunktionen för den standardiserade normalfördelningen återfinns i
appendix D.
b) Antag att man bygger V MW vindkraft i detta system och att effektbortfallet i
dessa vindkraftverk kan antas vara normalfördelat med medelvärdet = 0,6V och
standardavvikelsen = 0,1V. Använd normalfördelningsapproximationen för att
avgöra hur mycket vindkraft som behövs för att ersätta ett av kärnkraftverken utan att
systemets får lägre LOLP än i a-uppgiften.

6.12 Antag att en elmarknad har simulerats med hjälp av Monte Carlo-teknik och att man
fått följande resultat:

 = 512 000 ¤/h,  = 16,

där toci och loloi är de observerade värdena på TOC respektive LOLO i scenario i.
Vilka skattningar av ETOC och LOLP får man från denna simulering?

6.13 I en Monte Carlo-simulering av en multi-areamodell har man genererat 10 000 scena-
rier. I 12 av dessa scenarier blev den totala icke-levererade effekten, ΣUn, större än
noll. Vad blir skattningen av LOLP?

6.14 Betrakta det föreslagna elsystemet för Akabuga i övning 6.8. Slumpa fram ett scenario
till en Monte Carlo-simulering av Akabugas elsystem med hjälp av följande slumptal
från en U(0, 1)-fördelning: 0,93 och 0,74. Använd varaktighetskurvorna för last res-
pektive tillgänglig produktionkapacitet i figur 6.33. Tag även fram de komplementära
scenarierna. Vilka skattningar av ETOC och LOLP får man från de totalt fyra scenari-
erna?

Akabuga

Ekiyira

Olusozi

Figur 6.32 Föreslaget elsystem för Akabuga i övning 6.10. 

μOv
σOv

toci
i 1=

2 000
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∑
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F̃0

F̃G
a) Varaktighetskurva för lasten.

b) Varaktighetskurva för den totala produktions-
kapaciteten i fyra dieselgeneratorer.

Figur 6.33 Varaktighetskurvor för scenarioparametrarna i övning 6.14. 
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6.15 Betrakta det föreslagna elsystemet för Akabuga i övning 6.9b. Förlusterna på led-
ningen mellan Ekikko och Akabuga modelleras som en kvadratisk funktion,
L(P) = 2·10–5P2. I en Monte Carlo-simulering av detta system har man genererat föl-
jande fem scenarier:

Vilken skattning av ETOC ger dessa fem scenarier om man använder kontrollvariabel-
metoden?

6.16 Betrakta det föreslagna elsystemet för Akabuga i övning 6.10. För att närmare studera
det föreslagna alternativet har AECL tagit fram en mer detaljerad modell av systemet,
där man t.ex. tar hänsyn till förlusterna på ledningarna. Förlusterna mellan Ekiyira och
Olusozi modelleras som en kvadratisk funktion, L1, 2(P1, 2) = 3·10–5  och förlus-
terna på ledningen mellan Olusozi och Akabuga antas vara L2, 3(P2, 3) = 8·10–5·

För att få en så god skattning som möjligt av risken för effektbrist bör man använda
stratifierad sampling.
a) I figur 6.34 visas en del av stratumträdet för denna simulering. (Stratumträdet är
mycket stort – 2 726 grenar – så därför visas endast en liten del.) Föreslå lämpliga
intervall för de noder som representerar lasten.

b) Om varje gren i stratumträdet behandlades som ett eget stratum skulle man få
2 726 stratum att hantera. Det är lite onödigt, så därför har alla stratum av samma typ
slagits samman. Efter sammanslagningen återstår tre stratum.

Tre resultatvariabler är intressanta i denna simulering: LOLO (effektbrist), H (elpro-
duktion i vattenkraften) och W (elproduktion i vindkraften). Efter en stunds simule-
ring har man fått de resultat som visas i tabell 6.24. Vilka skattningar av risken för
effektbrist och produktionen i de bägge kraftverken får man?

 [kW]  [kW]  [kW]  [kW] D

400 200 200 0 724
400 200 200 200 503
400 200 0 200 381
400 200 200 200 612
400 200 200 200 449

H G1 G2 G3

P1 2,
2 ,

P2 3,
2 .

Rot

H 800=
W 350=

 = tillgänglig kapacitet i vattenkraftverket
 = tillgänglig kapacitet i vindkraftverket

H
W

? < D? < D ≤ ?D ≤ ?

Figur 6.34 Del av stratumträdet i övning 6.16. 
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6.17 I en Monte Carlo-simulering av en elmarknad har man just kört den första omgången
sampel. Man valde att ta 16 sampel från varje stratum. Efter att ha analyserat resulta-
ten från den första omgången fick man fram skattningar på standardavvikelsen i varje
stratum enligt tabell 6.25. Hur många sampel bör man ta från respektive stratum i den
andra omgången av simuleringen?

6.18 I en Monte Carlo-simulering av en elmarknad har man just kört den första omgången
sampel. Man valde att ta 12 sampel från varje stratum. Efter att ha analyserat resulta-
ten från den första omgången fick man fram skattningar på standardavvikelsen i varje
stratum enligt tabell 6.26. Hur många sampel bör man ta från respektive stratum i den
andra omgången av simuleringen?
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Tabell 6.24 Simuleringsresultat i övning 6.16b.

Stratum, h Vikt, ω
Antal 

scenarier, 
nh

 [kWh/h]  [kWh/h]

1 0,9560 110 0 41 905 20 548
2 0,0332 330 58 255 087 30 982
3 0,0108 8 8 6 400 210

Tabell 6.25 Resultat efter den första omgången av Monte Carlo-simuleringen i övning 6.17.

Stratum Vikt (ωh)
Uppskattad standardavvikelse för 

driftkostnaden
(sTOCh)

Uppskattad standardavvikelse för 
risken för effektbrist

(sLOLOh)

1 0,25 0 0,2
2 0,25 100 0,2
3 0,5 150 0

Tabell 6.26 Resultat efter den första omgången av Monte Carlo-simuleringen i övning 6.18.

Stratum Vikt (ωh)
Uppskattad standardavvikelse för 

driftkostnaden
(sTOCh)

Uppskattad standardavvikelse för 
risken för effektbrist

(sLOLOh)

1 0,25 0 0,2
2 0,25 100 0
3 0,5 150 0

LOLOh i,
i 1=

nh

∑ Hh i,
i 1=

nh

∑ Wh i,
i 1=

nh

∑
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• W. G. Cochran, Sampling Techniques, tredje upplagan, John Wiley & Sons, 1977. — Lärobok som bl.a.
ger en grundlig genomgång av stratifierad sampling.
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Appendix A

LINJÄRPROGRAMMERING
I detta appendix beskrivs kortfattat vad ett optimeringsproblem är för någonting. Syftet är att
introducera viktiga begrepp, som man bör känna till då man formulerar optimeringsproblem.
Exemplen i detta appendix har hållits såpass små att de kan lösas grafiskt. Mer generella algortimer
för att lösa optimeringsproblem tas inte upp här – den intresserade hänvisas till litteratur om opti-
meringslära och matematisk programmering (se litteraturtipsen i slutet av appendixet).

A.1 OPTIMERINGSLÄRA
Optimeringslära (som ibland även benämns matematisk programmering) är en gren av matematiken
som handlar om att maximera eller minimera värdet av en funktion som är definierad på en viss
tillåten mängd. Ett allmänt optimeringsproblem kan skrivas

minimera f(x), (A.1a)

då x ∈ X. (A.1b)

Den funktion som minimeras, f(x), kallas för målfunktion. De variabler som man kan variera då
man löser optimeringsproblemet kallas optimeringsvariabler och betecknas i den allmänna formen
ovan med vektorn x. I de flesta fall har man vissa begränsningar på vilka värden på x som är
tilllåtna, vilket representeras med mängden av tillåtna lösningar, X. Om man studerar dessa
begränsningar lite närmare kan man särskilja två typer av begränsningar. Den första är bivillkor,
som på allmän form kan skrivas

g(x) ≤ b, (A.2)
där g(x) är en vektor av funktioner, d.v.s. g(x) = [g1(x) … gM(x)]T och b är en konstant vektor. Det
kan påpekas att bivillkoren inte nödvändigtvis måste vara olikheter, utan man kan även ha likhets-
bivillkor. Den andra typen av begränsningar är variabelgränser, som kan skrivas på många sätt. Ett
vanligt sätt är

(A.3)

där  och  är konstanta vektorer som anger den undre respektive övre gränsen för tilllåtna vär-
den på x. Skillnaden mellan bivillkor och gränser är att de förra normalt inbegriper mer än en opti-
meringvariabel, medan de senare endast berör en variabel. Tillsammans definierar (A.2) och (A.3)
det tillåtna området X.

x x x,≤ ≤

x x
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Linjärprogrammering

Linjärprogrammeringsproblem (LP-problem) är en särskild klass av optimeringsproblem, där både
målfunktion och bivillkor är linjära funktioner. Ett LP-problem på standardform med N bivillkor
och M variabler ser ut på följande vis:

minimera c1x1 + c2x2 + … + cMxM (A.4)

då a1, 1x1 + a1, 2x2 + … + a1, MxM = b1,

a2, 1x1 + a2, 2x2 + … + a2, MxM = b2,

…

aN, 1x1 + aN, 2x2 + … + aN, MxM = bN,

xi ≥ 0, i = 1, …, M.

Detta problem kan formuleras mer kompakt på matrisform:

minimera cTx (A.5)

då Ax = b, (A.5a)

x ≥ 0, (A.5b)

där

c =  x =  A =  b = 

En fördel med att använda linjärprogrammering är att det finns kommersiell programvara som
snabbt kan lösa LP-problem med tusentals eller tiotusentals variabler. 

Att formulera optimeringsproblem

Då man formulerar optimeringsproblem är det viktigt att tänka på att vara tydlig. Även relativt
enkla problem kräver ofta en stor mängd variabler och parametrar och det är lätt att det uppstår
missförstånd och fel om inte problemet formuleras så att det blir lättläst. Vad som kan anses lätt-
läst beror förstås på sammanhanget. För en matematiker, som önskar analysera hur ett problem
kan lösas, är lättläst ofta liktydigt med att problemet formuleras på någon sorts standardform, som
ofta inbegriper en mycket kompakt formulering med hjälp av vektorer, matriser o.s.v (jfr föregå-
ende avsnitt). 

Denna matematiska form är dock opraktisk i mer tillämpade sammanhang, då det är mer intres-
sant att se kopplingen mellan det verkliga problemet och dess matematiska formulering. T.ex. är
det opraktiskt att samla alla optimeringsvariabler i en vektor x; i stället bör man välja sådana
beteckningar på optimeringsvariablerna att man omedelbart kan se vad de står för. Av samma skäl
är det opraktiskt att använda vektorfunktioner för att beskriva bivillkoren, utan man bör snarare
skriva ut varje bivillkor för sig. Om problemet innehåller flera likartade bivillkor kan man dock
undvika att upprepa alla dessa genom att införa lämpliga index på de inblandade variablerna och
parametrarna. I det här kompendiet kommer vi att hålla oss till detta skrivsätt.

Även då man formulerar optimeringsproblem på det mer tillämpade sättet bör man dock för-
söka bibehålla optimeringsproblemets grundstruktur, d.v.s. man bör på ett tydligt sätt visa vad
som är målfunktion, vad som är bivillkor och vad som är variabelgränser. Eftersom man inte
använder en enhetlig beteckning för alla optimeringsvariabler är det också viktigt att redan från

c1

cM

,…

x1

xM

,…

a1 1, … a1 M,

aN 1, … aN M,

,… ……

b1

bN

.…
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början särskilja vad som är variabler och vad som är parametrar i problemet. En lämplig lösnings-
gång då man formulerar optimeringsproblem är därför enligt följande:

•Formulera problemet i ord. Börja med att tänka igenom det problem du ska for-
mulera och se till att du förstår vad som är uppgiften. Beskriv därefter ditt optime-
ringsproblem i ord.

•Definiera beteckningar. Gå igenom vilka variabler och parametrar du kommer
att behöva i problemformuleringen och inför tydliga definitioner. Om du använder in-
dex för att skilja på variabler av samma slag bör du redan nu ange vilka indexvärden
som är tillåtna för respektive variabel.

•Formulera problemet matematiskt. Själva formuleringen av optimeringspro-
blemet handlar nu i stort sätt att med hjälp av de införda beteckningarna ”översätta”
det i ord formulerade problemet till lämpliga ekvationer och olikheter.

A.2 EXEMPEL PÅ LP-PROBLEM
Vi börjar med ett exempel som visar hur man formulerar ett LP-problem på standardform:

Exempel A.1 (LP-problem på standardform): Alices mamma ska ha gäster
och vill ha ett trevligt kaffebord. Hon säger: ”Alice, kan inte du gå och handla? Jag
skulle vilja ha en full fruktskål (rymmer två liter) och mina fem gäster ska få minst två
var av det du köper. Här får du 100 kronor. Behåll det som blir över.”
Alice tänker att äpplen och päron blir nog bra till fruktskålen. Päron kostar 3 kr/styck
och äpplen 5 kr/styck. Man kan anta att det går 6 päron på 1 liter; äpplena är större
och har volymen 0,3 liter/styck. Skriv Alices planeringsproblem som ett LP-problem
på standardform.
Lösning: Låt x1 vara antalet päron x2 antalet äpplen som Alice ska köpa. Problemen
kan formuleras som att Alice vill minimera kostnaden för inköpen och samtidigt upp-
fylla mammans krav:

minimera z = 3x1 + 5x2

då x1 + 0,3x2 ≥ 2,

x1 + x2 ≥ 10,

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0.

Lösningen till detta problem visas i figur A.1. Gränslinjerna för bivillkoren och varia-
belgränserna är markerade med streckade linjer och det område som inte uppfyller
kraven är skuggat. Olika kombinationer av x1 och x2 som ger samma målfunktions-
värde visas med tunna, räta linjer. Som framgår av figuren erhålls minsta möjliga värde
på z i skärningspunkten mellan bivillkoren x1/6 + 0,3x2 ≥ 2 och 4x1 + x2 ≥ 10. I denna
skärningspunkt är x1 = 7,5 och x2 = 2,5, d.v.s. Alice bör köpa 7,5 päron och 2,5 äpplen.
För att kunna skriva Alices problem på standardform måste man introducera slackva-
riabler så att man erhåller likhetstecken i bivillkoren. Därmed får vi följande bivillkor:

x1 + 0,3x2 – x3 = 2,

x1 + x2 – x4 = 10,

där x3 är volymsmarginal och x4 är antalsmarginal. Dessutom måste man ställa krav så

1
6
---

1
6
---
A.2 Exempel på LP-problem 155



Appendix A Linjärprogrammering
att marginalerna inte blir negativa:
x3 ≥ 0, x4 ≥ 0.

Matrisen A samt vektorerna b och c i standardformen får således följande värden i
detta problem:

A =  b =  c = 

Som man lätt förstår har bivillkoren en stor betydelse för hur lösningen till ett optimeringspro-
blem ser ut. Ju fler bivillkor man lägger in, desto mer begränsat blir antalet tilllåtna lösningar; där-
med blir det också troligare att man tvingas acceptera att målfunktionsvärdet blir högre än om
man hade haft större valfrihet. Lägger man på alltför många bivillkor kan problemet rentav bli
omöjligt att lösa, eftersom det helt enkelt inte finns några tilllåtna lösningar:

Exempel A.2 (ingen tillåten lösning): Pappa säger till Alice: ”Köp högst
1 kg”. Antag att ett päron väger 1/6 kg och ett äpple 0,3 kg. Hur påverkar detta Alices
inköp?
Lösning: Pappans krav kan formuleras som 

x1 + 0,3x2 ≤ 1.

Detta problem visas i figur A.2. Figuren visar att det inte finns någon punkt som upp-
fyller samtliga bivillkor. Problemet saknar lösning.

Ibland kan det däremot hända att ett nytt bivillkor inte påverkar lösningen alls:
Exempel A.3 (icke bindande bivillkor): När Alice kommer till affären upp-
täcker hon att det bara finns tretton päron kvar. Hur påverkar detta Alices inköp?

Figur A.1 Lösning till exempel A.1: x1 = 7,5, x2 = 2,5, z = 35. 
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(Bortse från pappans krav i exempel A.2).
Lösning: Alice kan uppenbarligen inte köpa mer än tretton päron, vilket innebär att
vi kan lägga till ytterligare ett bivillkor:

x1 ≤ 13.

Lösningen till detta problem visas i figur A.3 Som framgår av figuren så påverkar inte
det nya bivillkoret lösningen, eftersom lösningen från exempel A.1 fortfarande är tillå-
ten. Det innebär att bivillkoret är ett icke bindande bivillkor.

5 antal

x1

5

antal x2

10 15

10

z = 70

x
1  + x

2  = 10

x1 /6 + 0,3x2  = 2

z = 60

z = 50

Figur A.2 Exempel A.2 saknar tillåten lösning. 

x1 /6 + 0,3x2  = 1
z = 40

Figur A.3 Lösning till exempel A.3: x1 = 7,5, x2 = 2,5, z = 35. 
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I exempel A.3 fanns det fortfarande några bivillkor som satte en praktisk gräns för hur lågt mål-
funktionsvärdet kunde bli. I vissa fall kan det hända att bivillkoren i praktiken inte utgör någon
begränsning alls och då går det inte att särskilja någon optimal lösning: 

Exempel A.4 (problem utan ändlig lösning): Mamma säger: ”Alice, här har
du mitt kontokort. Du får en krona för varje sak som du kommer hem med.” Hur
påverkar detta Alices inköp? (Bortse från det begränsade antalet päron i exempel A.3.)
Lösning: Alices målfunktion blir nu i stället

maximera z = x1 + x2,

vilket på standardform blir
minimera z = –x1 – x2.

Problemet visas i figur A.4. Figuren visar att målfunktionens värde minskar ju mer x1
och x2 ökar. Genom att köpa hem ”oändligt” med frukt kan Alice få ”oändligt” med
pengar (ur Alices synvinkel har mamma oändligt med pengar på sitt kontokort). Detta
innebär att problemet saknar ändlig lösning.

En intressant egenskap hos linjärprogrammeringsproblem är att då man gör en liten ändring i
målfunktionen så påverkas inte lösningspunkten, utan enbart målfunktionsvärdet, vilket illustreras
i nästa exempel.

Exempel A.5 (ny målfunktion): Väl framme i affären upptäcker Alice att päron
kostar 4 kr/styck. Hur påverkar detta Alices inköp?
Lösning: Målfunktionen blir nu

minimera z = 4x1 + 5x2

och det nya problemet visas i figur A.5. Som framgår av figuren ändras inte lösnings-
punkten – Alice ska fortfarande köpa 7,5 päron och 2,5 äpplen, men den totala kostna-
den blir nu 42,50 kr.

I vissa fall kan man hitta flera lösningar som är lika bra. I dessa fall finns det alltså ett ändligt

Figur A.4 Lösning till exempel A.4: x1 = ∞, x2 = ∞, z = –∞. 
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optimalt målfunktionsvärde, men ett oändligt antal lösningar.
Exempel A.6 (degenererad lösning): Antag att Alice i stället upptäcker päro-
nen kostar 5 kr/styck. Hur påverkar detta Alices inköp?
Lösning: Målfunktionen blir nu

minimera z = 4x1 + 5x2,

vilket visas i figur A.6. I detta fall finns det inte en unik lösning, utan ett oändligt antal
lösningar som alla ger optimalvärdet z = 50.

Figur A.5 Lösning till exempel A.5: x1 = 7,5, x2 = 2,5, z = 42,5. 
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Figur A.6 Lösning till exempel A.6: x1 ∈ [0, 7,5], x2 = 10 – x1, z = 50. 

5 antal

x1

5

antal x2

10 15

10 x
1  + x

2  = 10

x1 /6 + 0,3x2  = 2

z = 40
z = 50

z = 70
z = 60
A.2 Exempel på LP-problem 159



Appendix A Linjärprogrammering
Ibland har man ett problem där det finns flera olika lösningar som alla ger ett värde på målfunk-
tionen som ligger nära det optimala; man brukar säga att problemet har ett flackt optimum. Ett
flackt optimum indikerar att problemet är nästan degenererat. I praktiken betyder ett flackt opti-
mum att man kan tillåta sig en viss avvikelse från den optimala lösningen, utan att det får någon
större påverkan på målfunktionen.

Exempel A.7 (flackt optimum): Jämför följande två fall:
a) Päron kostar 4,90 kr/styck och äpplen 5 kr/styck,
b) Päron kostar 5 kr/styck och äpplen kostar 4,90 kr/styck.

Lösning: Målfunktionen i fall a blir
minimera z = 4,9x1 + 5x2,

och i fall b får vi
minimera z = 5x1 + 4,9x2.

De bägge lösningarna framgår av figur A.7. Som synes får vi två helt olika lösningar,
men det optimala målfunktionsvärdet är ungefär detsamma i bägge fallen. Notera
också att i bägge fallen skulle målfunktionsvärdet inte försämras nämnvärt om man
väljer fel alternativ. I fall a är det optimalt att köpa 7,5 päron och 2,5 äpplen (kostar
49,25 kr), men om Alice i stället skulle bestämma sig för att bara köpa äpplen så ökar
kostnaden bara med 0,75 kr. Även i fall b ökar kostnaden bara med 0,75 kr om hon
köper 7,5 päron och 2,5 äpplen i stället för att bara köpa äpplen.

Till varje LP-problem finns ett s.k. dualt problem. Genom att analysera det duala problemet kan
man få fram användbar information om det ursprungliga (det primala) problemet. En mer djupgå-
ende förklaring av sambandet mellan primala och duala problem vore alltför komplicerad för detta
appendix, men i de två följande exemplen ska vi visa hur man ta fram det duala problemet och hur
lösningen till det duala problemet kan användas.

Exempel A.8 (dual formulering av LP-problem): När Alice ser affärens
godisdisk kommer hon att tänka på att mamma aldrig sade någonting om att Alice
skulle handla frukt. Alltså skulle hon ju i stället kunna köpa popcorn och praliner, men
frågan är om det blir billigare.
Antag att popcorn kostar λ1 kr/liter och att pralinerna kostar λ2 kr/styck. Antag
vidare att pralinernas volym är försumbar och att man inte bryr sig om antalet pop-
corn. Låt x5 vara antalet liter popcorn som Alice köper och x6 antalet praliner. Vilket
är det maximala priset som kan gälla för popcorn och praliner för att Alice ska föredra
dessa i stället för frukt?
Lösning: Med dessa nya förutsättningar kan Alices problem skrivas som

Φ(λ1, λ2) = minimera 3x1 + 5x2 + λ1x5 + λ2x6

då x1 + 0,3x2 – x3 + x5 = 2,

x1 + x2 – x4 + x6 = 10,

xi ≥ 0, i = 1, …, 6,

där priserna λ1 och λ2 bägge måste vara större än eller lika med noll. Om vi löser ut x5
respektive x6 ur de två bivillkoren och sätter in dessa uttryck i målfunktionen, så kan
ovanstående problem kan skrivas om till

1
6
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Φ(λ1, λ2) = minimera  +

+ λ2(10 – x1 – x2 – x4)
då xi ≥ 0, i = 1, …, 4.

Detta innebär att man har Lagrange-relaxerat bivillkoren i exempel A.1. Detta har
resulterat i två nya variabler: λ1 och λ2. λ1 är en dualvariabel kopplad till det första
bivillkoret (eftersom det första bivillkoret är ett volymsvillkor och popcorn endast
antas ha volym). På motsvarande sätt är λ2 en dualvariabel till det andra bivillkoret
(eftersom det är ett antalsvillkor och praliner ses enbart som ett antal). Man kan säga

Figur A.7 Lösning till exempel A.7. 
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att λ1 är ett volymsvärde och λ2 ett antalsvärde.
För att förenkla analysen av Alices problem skriver vi om det en gång till:

Φ(λ1, λ2) = minimera  + 

+ 2λ1 + 10λ2 + λ1x3 + λ2x4
då xi ≥ 0, i = 1, …, 4.

Termerna λ1x3 och λ2x4 måste vara större än eller lika med noll (eftersom alla inblan-
dade variabler är större än eller lika med noll) och minimeras således genom att Alice
väljer x3 = x4 = 0. Vi kan nu undersöka under vilka omständigheter som Alice bör
köpa popcorn och praliner i stället för frukt. Om 

så blir produkten x3(3 – λ1/6 – λ2) också större än eller lika med noll. I så fall minime-
ras denna term genom att Alice inte köper några päron, d.v.s. om hon väljer x1 = 0. På
motsvarande sätt kan vi konstatera att Alice inte köper några äpplen (d.v.s. hon väljer
x2 = 0) om

Vilket är då det högsta pris som Alice kan tänkas vilja betala för att hon ska välja att
köpa två liter popcorn och tio praliner i stället för frukt? Vi kan formulera detta som
ett nytt optimeringsproblem:

maximera z = 2λ1 + 10λ2

då λ1 + λ2 ≤ 3,

0,3λ1 + λ2 ≤ 5,

λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0.

Detta problem kallas det duala problemet till Alices ursprungliga problem. I figur A.7
ser vi att lösningen till det duala problemet är λ1 = 15 och λ2 = 0,5. Givet dessa priser
köper väljer således Alice x1 = x2 = x3 = x4 = 0. För att uppfylla bivillkoren i ursprungs-
problemet väljer hon därför x5 = 2 och x6 = 10, d.v.s. hon köper två liter popcorn och
tio praliner. Hennes kostnad för detta blir 35 kronor, vilket är samma kostnad som om
hon köpt 7,5 päron och 2,5 äpplen. Vid dessa priser tjänar Alice alltså ingenting på att
köpa popcorn och praliner i stället för äpplen och päron. Om priserna däremot vore
en aning lägre än 15 kr/liter respektive 0,5 kr/styck, skulle det löna sig för Alice att
fylla fruktskålen med popcorn och praliner.
Exempel A.9 (tillämpning av dualvariabler): Medan Alice går till affären
funderar hon på hur mycket hon skulle tjäna på att försöka lura sin mamma, t.ex.
genom att endast köpa 1,9 liter i stället för 2.
Lösning: Det primala problemet blir i detta fall

minimera z = 3x1 + 5x2

då x1 + 0,3x2 ≥ 1,9,

x1 + x2 ≥ 10,

x1 3 1
6
---λ1– λ2–⎝ ⎠

⎛ ⎞ x2 5 0,3λ1– λ2–( )+

3 1
6
---λ1– λ2 0≥–

5 0,3λ1– λ2 0.≥–

1
6
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1
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x1 ≥ 0, x2 ≥ 0.

Antag att vi i stället löser det duala problemet, som i det här fallet blir
maximera z = 1,9λ1 + 10λ2

då λ1 + λ2 ≤ 3,

0,3λ1 + λ2 ≤ 5,

λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0.

Detta innebär endast en mindre modifikation av målfunktionen i det duala problemet
från exempel A.8. Lösningen visas i figur A.9. Som synes är ändringen i målfunktio-
nen så liten att den optimala lösningen ligger kvar i samma hörn av det tillåtna områ-
det, d.v.s. λ1 = 15 och λ2 = 0,5. Det optimala målfunktionsvärdet har dock ändrats till

z = 1,9λ1 + 10λ2 = 33,50.

I stället för att lösa det duala problemet på nytt hade vi kunnat anta att lösningspunk-
ten till det duala problemet inte ändras, vilket innebär att man kan man studera hur
förändringen påverkar målfunktionen i det primala problemet genom att utnyttja
dualvariablerna:

Δz = (1,9 – 2)λ1 = –0,1λ1 = –1,5.

Dualvariablerna kan alltså tolkas som marginalvärdet av den gräns som bivillkoret
representerar. I det här fallet är λ1 marginalvärdet av en volymsförändring.

Dualvariablerna kan alltså användas för att göra snabba överslagsberäkningar av hur det optimala
målfunktionsvärde ändras då man modifierar högerledet i det primala problemet. Överslagsberäk-
ningarna är dock bara korrekta under förutsättning att lösningspunkten till det duala problemet
inte har ändrats. I praktiken kan man således bara använda dualvariablerna för att beräkna nytt
optimalt målfunktionsvärde då man gjort en liten ändring i högerledet. Dessvärre går det inte att
på förhand säga om en ändring är liten eller inte och man bör således vara försiktig med att

Figur A.8 Lösning till det duala problemet i exempel A.8: λ1 = 15, λ2 = 0,5, z = 35. 
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använda denna typ av beräkningar. Nedan följer ett exempel på en ändring av högerledet som är så
stor att nytt optimalt målfunktionsvärde inte kan beräknas direkt med hjälp av dualvariablerna:

Exempel A.10 (missvisande tillämpning av dualvariabler): På väg till
affären bestämmer sig Alice för att överraska sin mamma genom att köpa dubbelt så
många frukter som hon behöver. Hur mycket mer kommer detta att kosta jämfört
med exempel A.1?
Lösning: Om vi antar att dualvariablerna förblir oförändrade så kommer det opti-
mala målfunktionsvärdet att ändras med

Figur A.9 Lösning till det duala problemet i exempel A.9: λ1 = 15, λ2 = 0,5, z = 33,5. 

5

5

kr/styck λ2

10

10

15 20

λ1/6 + λ2 = 3

0,3λ1  + λ2  = 5

z = 20 z = 40

z = 60

kr/liter

λ1

Figur A.10 Lösning till det duala problemet i exempel A.10: λ1 = 0, λ2 = 3, z = 60. 
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Δz = Δb2λ2 = 10λ2 = 5,

d.v.s. att köpa 20 frukter kommer att kosta 5 kr mer än om Alice bara köpt 10 frukter.
Stämmer då detta? Det duala problemet blir i detta fall

maximera z = 2λ1 + 20λ2

då λ1 + λ2 ≤ 3,

0,3λ1 + λ2 ≤ 5,

λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0.

Lösningen till det duala problemet visas i figur A.10. Som synes ligger inte lösnings-
punkten längre i samma hörn av det tillåtna området som i exempel A.8 och A.9. Den
optimala lösningen är λ1 = 0 och λ2 = 3, vilket ger målfunktionsvärdet z = 60. Efter-
som det optimala målfunktionsvärdet för motsvarande primala problem är lika stort
kan vi alltså dra slutsatsen att det kommer kosta Alice 60 kr att köpa minst tjugo fruk-
ter, d.v.s. den verkliga kostnadsökningen är 25 kr.

I ett vanligt LP-problem kan variablerna anta vilka värden som helst inom de givna variabelgrän-
serna. Emellertid kan man även införa ytterligare begränsningar på de tillåtna värdena för optime-
ringsvariablerna, nämligen att vissa variabler bara får anta heltalsvärden. Dessa problem kallas för
MILP-problem.1

Exempel A.11 (heltalslösning): De flesta affärer tillåter inte att kunderna köper
halva päron eller äpplen. Hur påverkar detta krav Alices inköp?
Lösning: Problemformuleringen är i stort sett densamma, men vi får lägga till ett krav
på att x1 och x2 ska vara heltal. I sin helhet lyder problemet därmed på följande vis:

minimera z = 3x1 + 5x2

1. Eng. Mixed Integer Linear Programming.

1
6
---

Figur A.11 Lösning till exempel A.11: x1 = 7, x2 = 3, z = 36. 
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då x1 + 0,3x2 ≥ 2,

x1 + x2 ≥ 10,

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0,

x1, x2 heltal.

Lösningen till detta problem visas i figur A.11.
Exemplet ovan visar att det inte behöver vara särskilt svårt att formulera ett MILP-problem jäm-

fört med ett vanligt LP-problem. Man ska dock vara medveten om att MILP-problemen kan vara
betydligt svårare att lösa. Under gynnsamma omständigheter kan bra programvara snabbt hitta den
optimala lösningen även till problem med heltalsvariabler, men i värsta fall kan beräkningstiden
öka exponentiellt med antalet heltalsvariabler. Det kan också finnas en risk att man inte får fram
den optimala lösningen. Det är därför lämpligt att så hålla antalet heltalsvariabler på lägsta möjliga
nivå – helst bör man undvika dem helt och hållet!

En speciell form av heltalsvariabler är binära variabler (som alltså antingen är lika med noll eller
ett). Binära variabler kan t.ex. användas för att hantera styckvis linjära funktioner. Det är dock inte
säkert att en styckvis linjär funktion kräver binära variabler, vilket visas av de följande två exem-
plen:

Exempel A.12 (mängdrabatt): Affären erbjuder Alice mängdrabatt om hon
köper mer än fem päron: för de första fem päronen betalar hon 5 kr/styck och för
varje päron därutöver betalar hon 3 kr/styck. Hur påverkar detta Alices inköp?
Lösning: Inköpskostnad som funk-
tion av antalet päron visas i
figur A.12. Eftersom det är olika pri-
ser på de första fem päronen och de
resterande, så måste vi dela upp anta-
let päron, x1, i två variabler, x1, 1 res-
pektive x1, 2. Man kan säga att vi
delar upp kostnadsfunktionen i två
segment. Ett problem är dock att det
är lönsammare att handla päron från
det andra segmentet (eftersom kost-
naden där är 3 kr/styck). På något
sätt måste vi alltså tvinga inköpen
från segment två att vara noll till dess att inköpen i segment ett nått sitt maximala
värde. Detta kan åstadkommas genom att införa en binär variabel:

minimera z = 5x1, 1 + 3x1, 2 + 5x2

då x1, 1 + x1, 2 + 0,3x2 ≥ 2,

x1, 1 + x1, 2 + x2 ≥ 10,

x1, 1 – 5s ≥ 0,

– x1, 2 + M·s ≥ 0,

x1, 1 ≥ 0, x1, 2 ≥ 0, x2 ≥ 0, s ∈ {0, 1}.

I målfunktionen använder vi nu den styckvis linjära kostnadsfunktionen för päron. De

1
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Figur A.12 Kostnadsfunktion för päron i
exempel A.12. 
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första två bivillkoren är i stort sett desamma som i exempel A.1 – skillnaden är att vi
substituerat in x1, 1 + x1, 2 i stället för x1. De två nya bivillkoren är till för att garantera
att x1, 2 är lika med noll om inte x1, 1 är lika med fem. Om den binära variabeln s är
lika med noll tvingar det fjärde bivillkoret (där M betecknar ett godtyckligt stort tal)
x1, 2 att vara mindre än eller lika med noll. I kombination med variabelgränsen x1, 2 ≥ 0
blir den enda tillåtna lösningen x1, 2 = 0. Om s i stället är lika med ett innebär det
fjärde bivillkoret att x1, 2 ska vara mindre än eller lika med det godtyckligt stora talet
M, vilket i praktiken inte innebär någon begränsning. I detta fall är det i stället det
tredje billkoret som är intressant, eftersom det tvingar x1, 1 att vara minst lika med
fem.
Exempel A.13 (begränsat erbjudande): Antag att affären i stället för mängd-
rabatt har ett specialerbjudande som innebär att varje kund får köpa högst fem päron
till priset 3 kr/styck och att för varje päron utöver detta får man betala fullt pris, vilket
är 5 kr/styck. Hur påverkar detta Alices inköp?
Lösning: Alices kostnadsfunktion i
detta fall visas i figur A.13. Även i
detta fall måste vi dela upp x1 i två
segment. Skillnaden gentemot före-
gående exempel är att i detta fall är
det inköp i det första segmentet som
är mest lönsamt. I detta fall spelar det
ingen roll om en lösning där x1, 1 < 5
trots att x1, 2 > 0 är tilllåten eller inte,
eftersom en sådan lösning inte kom-
mer att vara optimal. Därmed är det
onödigt (men inte felaktigt) att införa
en binär variabel i detta fall; allt som
behövs är en begränsning att x1, 1 inte får överskrida fem. Det enklaste sättet att skriva
Alices problem är därmed enligt följande:

minimera z = 3x1, 1 + 5x1, 2 + 5x2

då x1, 1 + x1, 2 + 0,3x2 ≥ 2,

x1, 1 + x1, 2 + x2 ≥ 10,

5 ≥ x1, 1 ≥ 0, x1, 2 ≥ 0, x2 ≥ 0. 

LITTERATURTIPS
• M. S. Bazaraa, H. D. Sherali & C.M. Shetty, Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, andra uppla-

gan, John Wiley & Sons, 1993. — Fullständig genomgång av icke-linjär optimering. Definitioner av
många viktiga begrepp inom optimeringsläran.

• S. P. Bradley, A. C. Hax & T. L. Magnanti, Applied Mathematical Programming, Addison-Wesley Publis-
hing Company, 1977. — Grundläggande lärobok. Bra exempel.

• F. S. Hillier & G. J. Lieberman, Introductions to Operations Research, sjätte upplagan, McGraw-Hill, 1995.
— Lärobok i systemteori. Bra exempel.

• S. G. Nash & A. Sofer, Linear and Nonlinear Programming, McGraw-Hill, 1996. — Heltäckande, mo-
dern lärobok.

5 antal

x1

40

kr kostnad

10

20

x1, 1

x1, 2

Figur A.13 Kostnadsfunktion för päron i
exempel A.13. 

1
6
--- 1

6
---
 Litteraturtips 167



168



Appendix B

LÖSNING AV KORTTIDS-
PLANERINGSPROBLEM
I det här kompendiet ägnar vi oss främst åt att formulera korttidsplaneringsproblem, men i prakti-
ken måste man förstås även kunna lösa dem. I en verklig korttidsplanering har man hundratals
eller tusentals optimeringsvariabler och då är det förstås otänkbart att lösa optimeringsproblemet
för hand. I stället använder man datorer och det finns idag ett flertal olika kommersiella program
för att lösa både linjärprogrammeringsproblem och andra typer av optimeringsproblem.

Utmaningen då man använder dessa program är att vara säker på att man verkligen matat in rätt
problem – det är lätt hänt att ett litet programmeringsfel leder till att man får en felaktig lösning
eller att problemet helt enkelt blir olösligt. Det är därför viktigt att vara noggrann både då man for-
mulerar sitt optimeringsproblem och då man överför det till datorn. I det här appendixet ska vi ge
ett exempel på hur man kan gå tillväga.

I exempel 5.6 formulerades ett korttidsplaneringsproblem för två vattenkraftverk. Nedan ska vi
visa hur detta problem kan lösas med hjälp av olika programvaror. Låt oss dock först börja med en
översikt av den ursprungliga problemformuleringen:

Index för kraftverk

Degerforsen 1, Edensforsen 2.

Parametrar

Följande parametrar är givna:

= installerad effekt i kraftverk i = 

= maximal tappning i kraftverk i = 

= maximalt innehåll i magasin i =

λf = förväntat framtida elpris = 185,

wi = årlig medelvattenföring = 

Hi
62 i 1,=
63 i 2,=⎩

⎨
⎧

Qi
300 i 1,=
270 i 2,=⎩

⎨
⎧

Mi
5 000 000 3 600⁄
4 000 000 3 600⁄⎩

⎨
⎧ i 1,=

i 2,=

163 i 1,=
164 i 2,=⎩

⎨
⎧
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Dt = avtalad last under timme t = 

Följande parametrar beräknas utifrån de givna parametrarna:
Mi, 0 = startinnehåll i magasin i =  i = 1, 2,

Vi = lokal tillrinning till magasin i = 

= maximal tappning i kraftverk i, segment 1 = 0,75  i = 1, 2,

= maximal tappning i kraftverk i, segment 2 =  i = 1, 2,
μi, 1 = marginell produktionsekvivalent för kraftverk i, segment 1 =

=  i = 1, 2,

μi, 2 = marginell produktionsekvivalent för kraftverk i, segment 2 = 0,95μi, 1.

Optimeringsvariabler
Qi, j, t = tappning i kraftverk i, segment j, under timme t, i = 1, 2, j = 1, 2, t = 1, …, 6,

Si, t = spill från magasin i under timme t, i = 1, 2, t = 1, …, 6,
Mi, t = innehåll i magasin i vid slutet av timme t, i = 1, 2, t = 1, …, 6.

Målfunktion

maximera λf((μ1, 1 + μ2, 1)M1, 6 + μ2, 1M2, 6).

Bivillkor

M1, t – M1, t – 1 + Q1, 1, t + Q1, 2, t + S1, t = V1, t = 1, … 6,

M2, t – M2, t – 1 + Q2, 1, t + Q2, 2, t + S2, t – Q1, 1, t – Q1, 2, t – S1, t = V2, t = 1, … 6,

 = Dt, t = 1, … 6.

Variabelgränser

0 ≤ Qi, j, t ≤ i = 1, 2, j = 1, 2, t = 1, …, 6,

0 ≤ Si, t, i = 1, 2, t = 1, …, 6,

0 ≤ Mi, t ≤ i = 1, 2, t = 1, …, 6.

B.1 GAMS
GAMS är ett programspråk som är specialskrivet för att formulera optimeringsproblem. Tanken

90
98

104
112
100

80⎩
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎧ t 1,=

t 2,=
t 3,=
t 4,=
t 5,=
t 6.=

0,5Mi,
w1

w2 w1–⎩
⎨
⎧ i 1,=

i 2,=

Qi 1, Qi,

Qi 2, Qi Qi 1, ,–

Hi

Qi 1, 0,95Qi 2,+
------------------------------------- ,

μi j, Qi j t, ,
j 1=

2

∑
i 1=

2

∑

Qi j, ,

Mi,
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Appendix B Lösning av korttidsplaneringsproblem
är att man på ett enhetligt sätt – oavsett om det är ett linjärt eller icke-linjärt problem man jobbar
med – formulerar optimeringsproblemet och anger indata; därefter skickas problemet vidare till
särskild lösningsprogramvara. Ett GAMS-program skrivs i en vanlig textfil (enklast är att använda
den medföljande editorn). Då man kör programmet (välj Run på menyn File) går GAMS igenom
filen och kontrollerar att problemet är uppställt på ett korrekt sätt. Om så är fallet överförs proble-
met till den en lämplig lösare. Lösningen (eller ett felmeddelande om ingen lösning kunde hittas)
skickas därefter tillbaka till GAMS, där man har möjlighet att välja hur lösningen ska presenteras.
Resultatet skrivs sedan ut i en textfil med samma namn som programfilen, men med suffixet .lst.
Denna listfil kan man också titta på i den inbyggda editorn. Om det uppstår några fel då program-
met körs skrivs felmeddelandena ut i listfilen.

Vi börjar med att definiera de index vi kommer att använda i programmet. GAMS kräver att
samtliga tillåtna indexvärden anges, så att programmet senare kan kontrollera att man bara refere-
rar till tilllåtna värden. Syntaxen då man definierar indexvärden 

set symbol ”förklarande text” /element1, element2/;

Nyckelordet set (om man vill kan man även använda pluralformen sets) anger att man definie-
rar ett index, och följs därefter av den symbol som används för att beteckna indexet. Därefter föl-
jer en förklarande text, som GAMS kommer att använda i resultatlistningen. Den förklarande tex-
ten får högst omfatta 80 tecken. Om man inte använder snedstreck, komma eller semikolon i
texten behövs inga citationstecken. Slutligen räknas de tillåtna indexvärdena upp innanför sned-
strecken. Det är tillåtet att definiera flera index i samma set-sats; enklast är då att ange varje
index på en egen rad.

Index för kraftverk

Degerforsen 1, Edensforsen 2. Sets
i kraftverk 
/Degerforsen, Edensforsen/

j segment /segment1*segment2/
t timme /timme1*timme6/

;

Notera att man kan definiera en sekvens av numrerade indexvärden med hjälp av *; de tillåtna vär-
dena på indexet t blir således "timme1", "timme2", "timme3", "timme4", "timme5"
och "timme6".

Nästa steg är att deklarera de parametrar som ingår i problemet. Syntaxen då man deklarerar
parametrar är snarlik den för indexvärdena:

Parametrar

Följande parametrar är givna:

= installerad effekt i kraftverk i =

=

= maximal tappning i kraftverk i =

=

Parameters
Hmax(i) installerad effekt i

kraftverk i
/Degerforsen 62,
Edensforsen 63/

Qtotmax(i)maximal tappning i
kraftverk i
/Degerforsen 300,
Edensforsen 270/

Mmax(i) maximalt innehåll i
magasin i
/Degerforsen 5e6,
Edensforsen 4e6/

lambdaf förväntat framtida
elpris /185/

Hi

62 i 1,=
63 i 2,=⎩

⎨
⎧

Qi

300 i 1,=
270 i 2,=⎩

⎨
⎧

B.1 GAMS 171



Appendix B Lösning av korttidsplaneringsproblem
= maximalt innehåll i magasin i

=

λf = förväntat framtida elpris = 185,

wi = årlig medelvattenföring =

=

Dt = avtalad last under timme t =

=

w(i) årlig medelvattenföring
vid kraftverk i
/Degerforsen 163,
Edensforsen 164/

D(t) avtalad last timme t 
/timme1 90, timme2 98,
timme3 104, timme4 112,
timme5 100, timme6 80/

Mstart(i) startinnehåll i 
magasin i

V(i) lokal tillrinning till 
magasin i

Qmax(i,j) "maxtappning i
kraftverk i, segment j"

my(i,j) "marginell produktions-
ekvivalent för
kraftverk i, segment j"

;

Då en parameter har flera index används en punkt för att separera olika indexvärden. Den maxi-
mala tappningen i varje kraftverk och varje segment skulle således kunna anges på följande vis:1

Parameters
Qmax(i,j) ”maxtappning i krafterk i, segment j”

/Degerforsen.segment1 225,
Edensforsen.segment1 202.5,
Degerforsen.segment2 75,
Edensforsen.segment2 67.5/

;

För att undvika avrundningsfel kan det emellertid vara lämpligt att låta GAMS genomföra beräk-
ningarna I så fall nöjer man sig med att deklarera att parametern existerar och tilldelar den ett
värde senare: 
Följande parametrar beräknas utifrån de givna 
parametrarna:

Mi, 0 = startinnehåll i magasin i = 
i = 1, 2,

Vi = lokal tillrinning till magasin i =

=

= maximal tappning i kraftverk i, 

segment 1 = 0,75  i = 1, 2,

Mmax(i) = Mmax(i)/3600;
Mstart(i) = 0.5*Mmax(i);
V(i) = w(i) - w(i-1);
Qmax(i,"segment1") =

0.75*Qtotmax(i);
Qmax(i,"segment2") = Qtotmax(i) - 

Qmax(i,"segment1");
my(i,"segment1") = 

Hmax(i)/(Qmax(i,"segment1") + 
0.95*Qmax(i,"segment2"));

my(i,"segment2") = 
0.95*my(i,"segment1");

Mi

5 000 000 3 600⁄
4 000 000 3 600⁄⎩

⎨
⎧ i 1,=

i 2,=

163 i 1,=
164 i 2,=⎩

⎨
⎧

90
98

104
112
100
80⎩

⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎧ t 1,=

t 2,=
t 3,=
t 4,=
t 5,=
t 6.=

1. Ett alternativt sätt är att använda nyckelordet Table. Se GAMS Users Guide (som kan nås via hjälpmenyn
i GAMS-fönstret) för ytterligare detaljer.

0,5Mi,

w1

w2 w1–⎩
⎨
⎧ i 1,=

i 2,=

Qi 1,

Qi,
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= maximal tappning i kraftverk i, 

segment 2 =  i = 1, 2,

μi, 1 = marginell produktionsekvivalent för
kraftverk i, segment 1 =

=  i = 1, 2,

μi, 2 = marginell produktionsekvivalent för
kraftverk i, segment 2 = 0,95μi, 1.

Notera att GAMS automatiskt utför tilldelningar över alla tillåtna värden på de index som ingår i
uttrycket. Den första raden i koden ovan kommer således av GAMS att utläsas som

Mmax(”Degerforsen”) = Mmax(”Degerforsen”)/3600;

och
Mmax(”Edensforsen”) = Mmax(”Edensforsen”)/3600;

Ytterligare en finess i GAMS är att termer som innehåller otillåtna indexvärden automatiskt
plockas bort ur beräkningarna. Då indexet i är lika med "Edensforsen" utläses raden 

V(i) = w(i) - w(i-1);

som
V("Edensforsen") = w("Edensforsen") - w("Degerforsen");

d.v.s. i – 1 ersätts automatiskt med föregående indexvärde i mängden i. Men då i är lika med
"Degerforsen" finns inget föregående indexvärde (eftersom "Degerforsen" är det för-
sta kraftverket i uppräkningen) och därför plockas denna term bort. Raden utläses därmed

V("Degerforsen") = w("Degerforsen");

Vi måste även deklarera vilka optimeringsvariabler som ingår i problemet. Notera att vi redan nu
kan ange vissa variabelgränser genom att använda nyckelorden positive, negative,
binary, integer och free. GAMS kräver att det finns åtminstone en fri variabel i varje pro-
blem, eftersom den variabel som maximeras eller minimeras måste kunna anta vilka värden som
helst. Deklarationerna ser ut på ungefär samma sätt som för index och parametrar, d.v.s. man
anger en symbol och en förklarande text (däremot anges inte några värden).

Optimeringsvariabler

Qi, j, t = tappning i kraftverk i, segment j,
under timme t, i = 1, 2, j = 1, 2, 
t = 1, …, 6,

Si, t = spill från magasin i under timme t,
i = 1, 2, t = 1, …, 6,

Mi, t = innehåll i magasin i vid slutet av
timme t, i = 1, 2, t = 1, …, 6.

Positive variables
Q(i,j,t) "tappning i kraftverk 

i, segment j, under 
timme t"

S(i,t) spill från magasin i 
under timme t

M(i,t) innehåll i magasin i
vid slutet av timme t

;

Free variable
z värdet av sparat

vatten
;

Qi 2,

Qi Qi 1, ,–

Hi

Qi 1, 0,95Qi 2,+
------------------------------------- ,
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Sambanden mellan olika optimeringsvariabler beskrivs i GAMS av ekvationer. En ekvation
måste först deklareras, vilket sker på samma sätt som för variabler. Därefter definierar man själva
ekvationen enligt följande syntax:

symbol .. vänsterled typ högerled;

Här är symbol det namn ekvationen gavs då den deklarerades. Namnet på ekvationen skiljs från
själva ekvationen av två punkter. Både vänsterledet och högerledet utgörs av matematiska uttryck.
Relationen mellan vänster- och högerledet beror av ekvationens typ (se tabell B.1). Det är ingen
skillnad i syntax då man anger målfunktionen respektive bivillkor, utan målfunktionen är helt
enkelt den ekvation som anger värdet på den fria variabel som man önskar minimera eller maxi-
mera. I det här fallet är det värdet av sparat vatten som ska maximeras:

Målfunktion

maximera λf((μ1, 1 + μ2, 1)M1, 6 + μ2, 1M2, 6). Equation
malfkn målfunktion;

malfkn.. z =e= lambdaf*
((my("Degerforsen",

 "segment1") +
my("Edensforsen",
 "segment1"))

*M("Degerforsen",
"timme6")

+ my("Edensforsen",
"segment1")

*M("Edensforsen",
"timme6"));

Bivillkoren anges också med ett antal ekvationer. Återigen kan vi utnyttja att GAMS plockar bort
de termer vars indexvärden inte är tillåtna. I de hydrologiska bivillkoren finns emellertid en kom-
plikation som inte GAMS kan hantera automatiskt. I den första timmen så finns ingen optime-
ringsvariabel Mi, t – 1; däremot har vi en parameter Mi, 0, som i programmet fått beteckningen
Mstart(i). Denna parameter ska således bara läggas in i de hydrologiska bivillkor då t är lika
med "timme1". För att åstadkomma detta använder vi ett s.k. $-villkor, vilket innebär att man
efter en term i ekvationen skriver ett $-tecken, följt av ett villkor. Om inte detta villkor är uppfyllt
kommer termen att plockas bort, på samma sätt som otillåtna indexvärden tas bort. Med hjälp av
funktionen ord erhålls ett indexvärdes position i en mängd. Eftersom "timme1" är det första
värdet som angavs i mängden t, så kommer villkoret ord(t) = 1 endast att vara uppfyllt för
de hydrologiska balanserna under den första timmen.

Tabell B.1 Olika typer av ekvationer i GAMS.

Typ av ekvation Matematisk 
symbol Betydelse

=e= = Vänsterledet ska vara lika med högerledet
=l= ≤ Vänsterledet ska vara mindre än eller lika med högerledet
=g= ≥ Vänsterledet ska vara större än eller lika med högerledet
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Bivillkor

M1, t – M1, t – 1 + Q1, 1, t + Q1, 2, t + S1, t = V1,
t = 1, … 6,

M2, t – M2, t – 1 + Q2, 1, t + Q2, 2, t + S2, t 
– Q1, 1, t – Q1, 2, t – S1, t = V2,

t = 1, … 6,

 = Dt, t = 1, … 6.

Equations
hydbal(i,t) "hydrologisk balans 

för kraftverk i, 
timme t"

lastbal(t) lastbalans för 
timme t

;

hydbal(i,t).. M(i,t) =e= M(i,t-1)
+ Mstart(i)$(ord(t)

= 1)
- sum(j,Q(i,j,t))
- S(i,t)
+ sum(j,Q(i-1,j,t))
+ S(i-1,t)
+ V(i);

lastbal(t).. sum((i,j),my(i,j)*
Q(i,j,t))

=e= D(t);

Alla optimeringsvariabler i GAMS tilldelas variabelgränser i enlighet med deras typ (se
tabell B.2). I de fall då en variabel har andra gränser än de fördefinierade kan man enkelt ändra
dem. Den övre gränsen för en variabel betecknas med variabelns namn följt av suffixet .UP och
den undre gränsen har på motsvarande sätt suffixet .LO. I det här problemet har alla variabler den
undre gränsen noll och behöver alltså inte uppdateras. Spillet har ingen övre gräns och behöver
därför inte heller anges, så det enda som behöver göras är att ändra de övre gränserna för tapp-
ningen och magasinsinnehållet:

Variabelgränser

0 ≤ Qi, j, t ≤ i = 1, 2, j = 1, 2, t = 1, …, 6,

0 ≤ Si, t, i = 1, 2, t = 1, …, 6,

0 ≤ Mi, t ≤ i = 1, 2, t = 1, …, 6.

loop(t,Q.up(i,j,t) = Qmax(i,j);
M.up(i,t) = Mmax(i));

Vi har redan sett att tilldelningar automatiskt utförs för alla tillåtna värden på ett index. I det här
fallet har vi emellertid fler index i den parameter som ska tilldelas ett värde än i den parameter som
vi hämtar värdena från. Därför använder vi instruktionen loop för att genomföra samma tilldel-
ning för varje timme. Slingan i programkoden får alltså GAMS att utföra tilldelningarna

Q.UP(i,j,”timme1”) = Qmax(i,j);

μi j, Qi j t, ,
j 1=

2

∑
i 1=

2

∑

Tabell B.2 Variabelgränser i GAMS.

Typ av variabel Undre gräns 
(.LO)

Övre gräns 
(.UP)

Övriga 
begränsningar

free –∞ +∞

positive 0 +∞

negative –∞ 0
binary 0 1 Heltalsvariabel
integer 0 100 Heltalsvariabel

Qi j, ,

Mi,
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M.UP(i,”timme1”) = Mmax(i);

Q.UP(i,j,”timme2”) = Qmax(i,j);

M.UP(i,”timme2”) = Mmax(i);

o.s.v.
Vi kan nu lösa problemet. Först ger vi ett namn åt vår modell, samtidigt som vi talar om vilka

ekvationer som ingår i modellen (i det här fallet alla ekvationer, vilket anges med /all/). Däref-
ter ber vi GAMS att lösa optimeringsproblemet. Först talar vi om vilken typ av lösare som ska
användas. I det här fallet har vi ett LP-problem och därför anger vi att problemet ska lösas
”using lp”. Vill man i stället lösa ett MILP-problem anger man ”using mip” och vill man
lösa icke-linjära problem anger man ”using nlp”. GAMS kommer automatiskt att välja den av
de tillgängliga lösarna som är bäst lämpad för ett problem av den angivna typen. Slutligen måste vi
tala om vilken variabel som ska maximeras eller minimeras. I det här fallet är det z som ska maxi-
meras. Kom ihåg att variabeln som maximeras eller minimeras måste vara deklarerad som en fri
variabel.

model vattenkraftplanering /all/;

solve vattenkraftplanering using 
lp maximizing z;

Slutligen låter GAMS skriva ut de viktigaste resultaten i slutet av listfilen. Samtidigt kan vi även
räkna ut den totala tappningen och elproduktionen i varje kraftverk för varje timme (jfr tappnings-
planen i tabell 5.5). För att beräkna total tappning och elproduktion behöver vi de optimala vär-
dena på tappningen Vi, j, t. Då GAMS löst optimeringsproblemet lagras den optimala lösningen i
parametrar med samma namn som optimeringsvariabeln följt av suffixet .L. Den optimala tapp-
ningen kommer vi alltså åt med V.L. Man kan även få fram dualvariabler både till bivillkor och till
variabelgränserna. Dualvariablerna lagras i parametrar med samma namn som bivillkoret eller
optimeringsvariabeln följt av suffixet .M.

Parameters
Qtot(i,t) "total tappning i 

kraftverk i, timme t"
H(i,t) "elproduktion i 

kraftverk i, timme t"
;

loop((i,t),Qtot(i,t) =
sum(j,Q.L(i,j,t));
H(i,t) = sum(j,
my(i,j)*Q.L(i,j,t)));

display M.L, Q.L, Qtot, H, S.L;
display hydbal.M, lastbal.M;

B.2 MATLAB
Matlab är ett allmänt programspråk för tekniska beräkningar. Det finns ett mycket stort utbud av
färdigskrivna funktioner inom en rad områden. Med undantag för de mest grundläggande mate-
matiska funktionerna – som är inbyggda i programvaran – skrivs alla funktioner i vanliga textfiler
(enklast är att använda den medföljande editorn). 

Funktioner för att lösa optimeringsproblem finns dels i den s.k. Matlab Optimization Toolbox,
men om man letar på nätet kan man också hitta gratisprogram. Nedan visas hur man löser vårt
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exempel med hjälp av linprog (som ingår i Optimization Toolbox). Liksom de flesta Matlab-
funktioner för att lösa LP-problem, kräver linprog att problemet formuleras med matriser, vil-
ket innebär att problemet ska ställas upp på följande vis:

minimera fTx (B.1)

då Ax ≤ b, (B.1a)

Aeqx = beq, (B.1b)

lb ≤ x ≤ ub. (B.1c)

Funktionen linprog kan anropas med olika in- respektive utdata, beroende på hur man vill
använda funktionen.2 Nedan följer en beskrivning av vad som krävs för att lösa exemplet i det här
appendixet.

Antag att ett problem har Nineq olikhetsbivillkor, Neq likhetsbivillkor och M variabler. Då använ-
der linprog följande indata:

f koefficienterna till målfunktionen (kolumnvektor med M element),
A koefficienterna till olikhetsbivillkoren (matris med Nineq rader och M kolum-

ner),
b högerledet till olikhetsbivillkoren (kolumnvektor med Nineq element),

Aeq koefficienterna till likhetsbivillkoren (matris med Neq rader och M kolum-
ner),

beq högerledet till likhetsbivillkoren (kolumnvektor med Neq element),
lb undre gräns för optimeringsvariablerna (kolumnvektor med M element),
ub övre gräns för optimeringsvariablerna (kolumnvektor med M element).

Resultatet av ett anrop blir
x optimal lösning (kolumnvektor med M element).

Svårigheten då man löser planeringsproblemet är att korrekt definiera de indata som behövs till
anropet av linprog. För att vara säker på att man inte gör några misstag i denna process är det
lämpligt att skriva ett Matlabprogram som ligger så nära den ursprungliga problemformuleringen
som möjligt. Vi börjar således med att förtydliga vilka indexvärden som gäller för de olika kraftver-
ken.

Index för kraftverk

Degerforsen 1, Edensforsen 2. % Index för kraftverken:
% Degerforsen 1, Edensforsen 2

I Matlab betraktas allting på en rad som följer efter ett %-tecken som en kommentar. Således utförs
inga beräkningar på de två raderna ovan, utan de är bara till för att göra programmet lättare att
läsa.

Nästa steg är att definiera alla parametervärden:

Parametrar

Följande parametrar är givna:

= installerad effekt i kraftverk i =

=

% Givna parametrar
antalkraftverk = 2;
antaltimmar = 6;
Hmax = [62; 63]; % Hmax(i)
Qtotmax = [300; 270]; 

% Qtotmax(i)

2. För en närmare beskrivning hänvisas till Matlabs inbyggda hjälpfunktion.

Hi

62 i 1,=
63 i 2,=⎩

⎨
⎧
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= maximal tappning i kraftverk i =

=

= maximalt innehåll i magasin i

=

λf = förväntat framtida elpris = 185,

wi = årlig medelvattenföring =

=

Dt = avtalad last under timme t =

=

Mmax = [5e6; 4e6]/3600; % Mmax(i)
lambdaf = 185;
w = [163; 164]; % w(i)
D = [90 98 104 112 100 80];

% D(t)

Följande parametrar beräknas utifrån de givna 
parametrarna:

Mi, 0 = startinnehåll i magasin i = 
i = 1, 2,

Vi = lokal tillrinning till magasin i =

=

= maximal tappning i kraftverk i, 

segment 1 = 0,75  i = 1, 2,

= maximal tappning i kraftverk i, 

segment 2 =  i = 1, 2,

μi, 1 = marginell produktionsekvivalent för
kraftverk i, segment 1 =

=  i = 1, 2,

μi, 2 = marginell produktionsekvivalent för
kraftverk i, segment 2 = 0,95μi, 1.

% Beräknade parametrar
Mstart = 0.5*Mmax; % Mstart(i)
V = [w(1); w(2)-w(1)]; % V(i)
% Qmax(i,j)
Qmax(:,2) = Qtotmax - Qmax(:,1);
Qmax(:,1) = .75*Qtotmax;
% my(i,j)
my(:,1) = Hmax./(Qmax(:,1) + 

0.95*Qmax(:,2));
my(:,2) = 0.95*my(:,1);

Qi

300 i 1,=
270 i 2,=⎩

⎨
⎧
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5 000 000 3 600⁄
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⎨
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i 2,=
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⎨
⎧
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80⎩

⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
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w2 w1–⎩
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Appendix B Lösning av korttidsplaneringsproblem
Notera att vi försöker välja samma beteckning i Matlab som vi använde då vi ursprungligen for-
mulerade problemet. Det är också lämpligt att i en kommentar förklara hur Matlabmatriserna är
indexerade. T.ex. har vi ovan valt att lägga in alla marginella produktionsekvivalenter i en matris
my, där elementet på rad i, kolumn j, motsvarar marginell produktionsekvivalent i kraftverk i,
segment j, d.v.s. μi, j.

Då ett optimeringsproblem formuleras på matrisform så ska alla optimeringsvariabler samlas i
en kolumnvektor x, så att varje element i x svarar mot en unik optimeringsvariabel i den ursprung-
liga problemformuleringen, t.ex. på följande vis:

x = [Q1, 1, 1 Q1, 2, 1 S1, 1 M1, 1 Q2, 1, 1 Q2, 2, 1 S2, 1 M2, 1 … M3, 6]T.

Det är godtyckligt i vilken ordning variablerna placeras i vektorn x, men måste förstås vara konse-
kvent i hela Matlabprogrammet. Det underlättar om man har en ”uppslagsbok” där man snabbt
kan få fram vilken plats i x som en viss variabel tilldelats. För att åstadkomma detta använder vi
följande Matlabkod:

Optimeringsvariabler

Qi, j, t = tappning i kraftverk i, segment j,
under timme t, i = 1, 2, j = 1, 2, 
t = 1, …, 6,

Si, t = spill från magasin i under timme t,
i = 1, 2, t = 1, …, 6,

Mi, t = innehåll i magasin i vid slutet av
timme t, i = 1, 2, t = 1, …, 6.

% Variabler
pos = 0;
for t = 1:antaltimmar
for i = 1:antalkraftverk
pos = pos + 1; 
Qpos(i,1,t) = pos;
pos = pos + 1; 
Qpos(i,2,t) = pos;
pos = pos + 1; 
Spos(i,t) = pos;
pos = pos + 1; 
Mpos(i,t) = pos;

end
end
antalvariabler = pos;

I koden ovan är pos en räknare, som anger den senast använda positionen i x. Då slingorna i
programmet genomlöps kommer varje variabel i problemet att tilldelas en position och dessa lag-
ras sedan i de tre matriserna Qpos, Spos och Mpos. Dessa matriser indexeras på samma sätt
som motsvarande optimeringsvariabel. Om vi vill veta var i vektorn x som vi hittar M2, 3, 4 så tittar
vi således på värdet av Mpos(2,3,4).

Nu kan vi definiera målfunktionen. Målfunktionen i (B.1) utläses

fTx = f1x1 + f2x2 + … + fMxM. (B.2)

Då vi anropar linprog behöver vi bara ange koefficienterna f. Om vi tittar på problemformule-
ringen så ser vi att endast två optimeringsvariabler ingår i målfunktionen, vilket betyder att de
flesta av koefficienterna i f är lika med noll. För att förkorta Matlabkoden kan vi därför utgå från
en vektor av rätt storlek och som bara innehåller nollor (en sådan vektor skapas med funktionen
zeros). Sedan ändrar vi bara de koefficienter som är nollskilda. T.ex. är koefficienten framför
M2, 6 lika med μ2, 1 och om M2, 6 är det n:te elementet i vektorn x så ska således det n:te elementet
i f sättas lika med μ2, 1. För att veta vilken position M2, 6 använder vi den tidigare definierade ”upp-
slagsboken” Mpos:

Målfunktion

maximera λf((μ1, 1 + μ2, 1)M1, 6 + μ2, 1M2, 6). % Målfunktion
f = zeros(antalvariabler,1);
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Appendix B Lösning av korttidsplaneringsproblem
f(Mpos(1,antaltimmar)) = ...
lambdaf*(my(1,1) + my(2,1));

f(Mpos(2,antaltimmar)) = ...
lambdaf*my(2,1);

Bivillkoren bygger vi upp på motsvarande vis som målfunktionen. Varje bivillkor motsvarar en
viss rad i matriserna A respektive Aeq samt en viss rad i kolumnvektorerna b respektive beq. Vi
använder en räknare bvnr för att hålla reda på vilket bivillkor som definieras; varje gång vi börjar
ange koefficienterna till ett nytt bivillkor ökas bvnr med ett. 

Notera att i de hydrologiska balansvillkoren måste vi använda if-satser för att hantera olika fall.
Den första timmen (d.v.s. då t = 1) är magasinsinnehållet i slutet av föregående timme en känd
parameter och ska läggas in i högerledet av bivillkoret, medan Mi, t – 1 under övriga timmar är en
optimeringsvariabel. Vidare saknar den hydrologiska balansen för Degerforsen (som vi definierat
som kraftverk 1) inkommande vatten från tappning och spill i kraftverket uppströms och dessa
termer ska således bara tas med om i > 1. 

Bivillkor

M1, t – M1, t – 1 + Q1, 1, t + Q1, 2, t + S1, t = V1,
t = 1, … 6,

M2, t – M2, t – 1 + Q2, 1, t + Q2, 2, t + S2, t 
– Q1, 1, t – Q1, 2, t – S1, t = V2,

t = 1, … 6,

 = Dt, t = 1, … 6.

% Bivillkor
antalbivillkor = 3*antaltimmar;
Aeq = zeros(antalbivillkor,...

antalvariabler);
beq = zeros(antalbivillkor,1);
bvnr = 0;
for t = 1:antaltimmar
for i = 1:antalkraftverk
bvnr = bvnr + 1;
Aeq(bvnr,Mpos(i,t)) = 1;
if k == 1
beq(bvnr) = beq(bvnr) +

Mstart(i);
else
Aeq(bvnr,Mpos(i,t-1)) = -1;

end
Aeq(bvnr,Qpos(i,1,t)) = 1;
Aeq(bvnr,Qpos(i,2,t)) = 1;
Aeq(bvnr,Spos(i,t)) = 1;
if i > 1
Aeq(bvnr,Qpos(i-1,1,t))...
= -1;

Aeq(bvnr,Qpos(i-1,2,t))...
= -1;

Aeq(bvnr,Spos(i-1,t))...
= -1;
end
beq(bvnr) = beq(bvnr) + V(i);

end
bvnr = bvnr + 1;
for i = 1:antalkraftverk
for j = 1:2
Aeq(bvnr,Qpos(i,j,t)) = ...
my(i,j);

end
end
beq(bvnr) = D(t);

end

μi j, Qi j t, ,
j 1=

2

∑
i 1=

2

∑
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Appendix B Lösning av korttidsplaneringsproblem
Slutligen måste vi definiera de övre och undre gränserna för samtliga optimeringsvariabler. De
undre gränserna är samtliga noll och således kan vektorn lb enkelt definieras med funktionen
zeros. De övre gränserna är olika för olika variabler. Den vanligaste gränsen är +∞ så därför
utgår vi från en vektor av rätt storlek där varje element är lika med +∞ (denna vektor skapas med
funktionen inf) och sedan ändrar vi de övre gränser som inte är oändliga:

Variabelgränser

0 ≤ Qi, j, t ≤ i = 1, 2, j = 1, 2, t = 1, …, 6,

0 ≤ Si, t, i = 1, 2, t = 1, …, 6,

0 ≤ Mi, t ≤ i = 1, 2, t = 1, …, 6.

% Variabelgränser
lb = zeros(antalvariabler,1);
ub = inf(antalvariabler,1);
for t = 1:antaltimmar
for i = 1:antalkraftverk
for j = 1:2
ub(Qpos(i,j,t)) = ...

Qmax(i,j);
end
ub(Mpos(i,t)) = Mmax(i);

end
end

Nu har vi definierat alla indata (några olikhetsbivillkor förekommer inte, så vi behöver inte defi-
niera A och b; de ersätts med tomma matriser i anropet av linprog) och är redo för att lösa pla-
neringsproblemet. Eftersom linprog löser ett minimeringsproblem och vi har formulerat ett
maximeringsproblem måste vi komma ihåg att negera målfunktionen! Funktionen linprog kan
förutom den optimala lösningen även returnera ytterligare information om problemet. T.ex.
beräknas värdet på dualvariablerna både till bivillkoren och till variabelgränserna. Dualvariablerna
är det femte värdet som returneras av linprog. Vi är alltså endast intresserade av det första och
det femte värdet; de mellanliggande värdena lagrar vi i skräpparametrarna skrap1, skrap2 och
skrap3:

% Lös optimeringsproblemet:
[x,skrap1,skrap2,skrap3,y] = 

linprog(-f,[],[],...
Aeq,beq,lb,ub);

Funktionen returnerar den optimala lösningen i form av en vektor x. För att kunna titta på den
optimala lösningen på ett litet mer överskådligt sätt kan vi plocka ut de enskilda optimerings-
variablerna och lägga in dem i separata matriser för varje typ av variabel (tappning, spill respektive
magasinsinnehåll). Samtidigt kan vi även räkna ut den totala tappningen och elproduktionen i varje
kraftverk för varje timme (jfr tappningsplanen i tabell 5.5). Dualvariablerna returneras i form av en
Matlab-struktur. För att komma åt de enskilda delarna av strukturen använder man en punkt samt
namnet på det aktuella fältet. Strukturen som lagrar dualvariablerna innehåller fälten .ineqlin
(dualvariabler till olikhetsbivillkoren), .eqlin (dualvariabler till likhetsbivillkoren), .upper
(dualvariabler till de övre variabelgränserna) och .lower (dualvariabler till de lägre variabelgrän-
serna). 

% Sortera resultaten:
Qres = [];
Sres = [];
Mres = [];
for t = 1:antaltimmar
for i = 1:antalkraftverk
for j = 1:2
Qres(i,j,t) = ...
x(Qpos(i,j,t));

Qi j, ,

Mi,
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Appendix B Lösning av korttidsplaneringsproblem
end
Sres(i,t) = x(Spos(i,t));
Mres(i,t) = x(Mpos(i,t));
Qtot(i,t) = sum(Qres(i,:,t));
H(i,t) = ...
my(i,1)*Qres(i,1,t) + ...
my(i,2)*Qres(i,2,t);

end
end
optvarde = round(f’*x)
Mres, Qres, Qtot, H, Sres

dualvariabler = y.eqlin
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Appendix C

STOKASTISKA VARIABLER
I detta appendix ges kortfattade förklaringar av de grundläggande begreppen rörande stokastiska
variabler.

Sannolikhetsfördelningar

Definitionerna nedan ges i allmänhet för en kontinuerlig stokastisk variabel X. Om X i stället är en
diskret stokastisk variabel ersätter man integraler med summor i stället.

Definition C.1. Sannolikheten att en observation av X tillhör ett en viss mängd X
ges av täthetsfunktionen fX(x), d.v.s.

P(X ∈X ) = 

Notera att för diskreta stokastiska variabler så kallas fX(x) ofta för sannolikhetsfunktion, eftersom
fX(x) i detta fall faktiskt blir exakt lika med P(X = x). Förutom denna skillnad i tolkningen av fX(x)
har sannolikhetsfunktioner och täthetsfunktioner samma egenskaper. Ibland används även benäm-
ningen frekvensfunktion för fX(x).

Exempel C.1 (tärning). Ange frekvensfunktionen för resultatet av att kasta en
normal tärning.
Lösning: Sannolikheten att få resultatet 1, 2, 3, 4, 5 respektive 6 är lika stor. Detta
innebär att resultatet av att kasta tärningen kan beskrivas med en diskret stokastisk

fX x( ) x.d
X
∫

a

1
a
---

fX(x)

x
a

fX(x)

x
a

x
X 

11

E[X]

Figur C.1 Exempel på täthetsfunktionen, fördelningsfunktionen res-
pektive varaktighetskurvan för en stokastisk variabel. Vari-
abeln X är likformigt fördelad på intervallet [0, a].

F̃X x( )
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Appendix C Stokastiska variabler
variabel X, där sannolikheten för de sex möjliga utfallen är lika stor, d.v.s.

fX(x) = 

Definition C.2. Sannolikheten att X ≤ x ges av fördelningsfunktionen FX(x), d.v.s.
FX(x) = P(X ≤ x).
Definition C.3. Sannolikheten att X > x ges av varaktighetskurvan  d.v.s.

 = P(X > x).
Sats C.4. Täthetsfunktionen, fördelningsfunktionen och varaktighetskurvan förhål-
ler sig till varandra enligt

 = 1 – FX(x) =  = 

Bevis: De första två likheterna följer direkt av definition C.1-C.3. Den sista likheten
erhålls genom att konstatera att sannolikheten för att X ∈ R är exakt 100%, vilket kan
skrivas

 ⇔ 

Exempel C.2. Vad är sannolikheten att resultatet då man kastar en tärning inte blir
större än 3?
Lösning: Sannolikheten att X ≤ 3 ges av

FX(3) =  = 0,5.

Då man summerar två stokastiska variabler så blir resultatet en ny stokastisk variabel med en egen
sannolikhetsfördelning. För oberoende variabler1 gäller följande:

Sats C.5. Täthetsfunktionen för summan, Z, av två oberoende stokastiska variabler
X och Y erhålls genom faltning. För oberoende diskreta stokastiska variabler skrivs
faltningsformeln

fZ(x) = 

och för oberoende kontinuerliga stokastiska variabler skrivs den

fZ(x) = 

Faltning kan också tillämpas på fördelningsfunktioner och varaktighetskurvor.
Exempel C.3. Antag att man har två normala tärningar och att X är utfallet från den
ena tärningen och Y från den andra. Vad är sannolikheten att summan av de två tär-
ningskasten blir lika med 9?
Lösning: Bägge tärningarna har samma frekvensfunktion som i exempel C.1, d.v.s.

1. Se avsnittet Korrelationer på sidan 185.
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6
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fY(x) = fX(x). Låt Z = X + Y. Sannolikheten att Z = 9 ges av

fZ(9) =  = fX(3)·fY(6) + fX(4)·fY(5) + fX(5)·fY(4) + fX(6)·fY(3) =

=

Väntevärdet och variansen

Täthets- och fördelningsfunktionerna som definierades ovan beskriver en stokastisk variabel i
detalj. I många fall har man större praktisk nytta av en ungefärlig beskrivning i form av det förvän-
tade medelvärdet och ett mått på hur mycket ett enskilt sampel kan avvika från medelvärdet.
Denna information erhålls med hjälp av väntevärdet och variansen:

Definition C.6. Väntevärdet för en stokastisk variabel X ges av

E[X] = 

Definition C.7. Variansen för en stokastisk variabel X är lika med den förväntade
kvadratiska avvikelsen från väntevärdet, d.v.s.

Var[X] = E[(X – E[X])2] =

Ett annat vanligt mått är standardavvikelsen, vilket helt enkelt är kvadratroten av variansen.
Exempel C.4. Beräkna väntevärdet, variansen och standardavvikelsen för en normal
tärning.
Lösning: 

E[X] =  = 3,5.

Var[X] =  =

=  ≈ 2,92.

σX =  =  ≈ 1,71.

Följande två satser visar hur väntevärdet och variansen påverkas av linjära operationer:
Sats C.8. Om en stokastisk variabel X multipliceras med en skalär a, så ges väntevär-
det och variansen för aX av

E[aX] = aE[X],

Var[aX] = Var[X].

Sats C.9. Väntevärdet och variansen för summan av två stokastiska variabler X och
Y ges av

E[X + Y] = E[X] + E[Y],
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Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov[X, Y].

I det här kompendiet använder vi ofta varaktighetskurvor för att beskriva stokastiska variabler.
Ett av skälen till att varaktighetskurvor är användbara är att man kan beräkna väntevärdet för mot-
svarande stokastiska variabel genom att studera arean under varaktighetskurvan:

Sats C.10. Om  är det lägsta värdet en stokastisk variabel X kan anta, så ges vänte-
värdet för X av

E[X] =  + .

I kraftsystemsammanhang är  ofta lika med noll, vilket innebär att väntevärdet är lika med arean
under den del av varaktighetskurvan som ligger i första kvadranten. Denna situation illustreras i
figur C.1.

Korrelationer

Då man studerar mer än en stokastisk variabel är det oftast viktigt att veta hur deras sannolikhets-
fördelnignar förhåller sig till varandra. Ett mycket viktigt begrepp i detta sammanhang är obero-
ende stokastiska variabler. Det finns flera definitioner av vad oberoende stokastiska variabler inne-
bär, men kortfattat kan man säga att X och Y är oberoende om utfallet för X inte påverkar utfallet
för Y och vice versa. Om man till exempel kastar en tärning två gånger och låter X beteckna utfallet
av det första kastet och Y utfallet av det andra, så är X och Y oberoende.2 Om däremot X är utfallet
av det första kastet och Y är lika med summan av de två tärningskasten blir X och Y beroende; givet
utfallet av X kommer Y att få helt olika fördelningsfunktioner.

Ett mått på hur två sannolikhetsfördelningar är korrelerade till varandra är kovariansen:
Definition C.11. Kovariansen mellan två stokastiska variabler X och Y ges av

Cov[X, Y] = E[(X – E[X])(Y – E[Y])].

Ett närliggande mått är korrelationskoefficienten:
Definition C.12. Korrelationskoefficienten mellan två stokastiska variabler X och Y
ges av

ρX, Y = .

Korrelationskoefficienten kommer alltid att ligga i intervallet [–1, 1]. Om ρX, Y = 0 så säger man
att X och Y är okorrelerade. Oberoende variabler är alltid okorrelerade, men motsatsen är inte all-
tid sann.3 Om ρX, Y är positiv så är de stokastiska variablerna positivt korrelerade, vilket betyder att
om man t.ex. vet att utfallet för X var högre än väntevärdet så är det troligare att även Y var högre
än väntevärdet. Om variablerna i stället hade varit negativt korrelerade (ρX, Y < 0) så hade ett högt
värde på X resulterat i en ökad sannolikhet för ett lågt värde på Y.

2. Såvida det inte är något skumt med tärningen.
3. Betrakta t.ex. en U(–1, 1)-distribuerad stokastisk variabel X och Y = X2. Fastän Y är en direkt funktion av X

(och därmed klart beroende av X) så är korrelationskoefficienten ρX, Y = 0.

x
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x
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NORMALFÖRDELNINGEN
Normalfördelningen (även kallad Gaussfördel-
ningen) är en sannolikhetsfördelning som används
inom många olika områden. En allmän normalför-
delning kännetecknas av två parametrar: medelvär-
det μ och standardavvikelsen σ.

Definition D.1. En stokastisk variabel X är
normalfördelad om den har täthetsfunktio-
nen respektive fördelningsfunktionen

fX(x) = 

och

FX(x) = 

Detta brukar skrivas X ∈ N(μ, σ).
Med hjälp av definitionerna på väntevärde och
standardavvikelse kan man kontrollera att ovanstå-
ende täthetsfunktion och fördelningsfunktion verk-
ligen svarar mot väntevärdet μ och standardavvikel-
sen σ.

Ett viktigt specialfall är då medelvärdet är noll
och standardavvikelsen ett:

Definition D.2. Den standardiserade nor-
malfördelningen har μ = 0 och σ = 1. Tät-
hetsfunktionen för en N(0, 1)-fördelad
stokastisk variabel betecknas med ϕ(x) och fördelningsfunktionen med Φ(x).

I figur D.1 visas ϕ(x) och Φ(x). Lägg märke till symmetrin!
Sats D.3. Om X ∈ N(μ, σ) så gäller att Y = (X – μ)/σ ∈ N(0, 1).

Av satsen följer även att om Y ∈ N(0, 1) så gäller att X = μ + σY ∈ N(μ, σ). Den praktiska konse-
kvensen av satsen är att den standardiserade normalfördelningen kan användas då man vill göra
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Figur D.1 Den standardiserade normalför-
delningens täthetsfunktion och
fördelningsfunktion. 
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beräkningar på en generell normalfördelning.
Exempel D.1. Den stokastiska variabeln X är normalfördelad med μ = 100 och
σ = 50. Beräkna sannolikheten att X är större än 90.
Lösning: Enligt definition har vi

P(X > 90) = 1 – P(X ≤ 90) = 1 – FX(90) = 1 –  = 1 – Φ(–0,2) = 

 = {symmetri} = 1 – (1 – Φ(0,2)).

Värdet på Φ(0,2) kan beräknas med dator eller slås upp i tabell D.1 och då finner man
att sannolikheten att X > 90 är ungefär 57,93%.

En stor fördel med normalfördelningen är att det är lätt att summera normalfördelade stokastiska
variabler:

Sats D.4. Antag att man har n oberoende normalfördelade stokastiska variabler,
X1 ∈ N(μ1, σ1), …,Xn ∈ N(μn, σn). Då gäller att summan 

Exempel D.2. Antag att X ∈ N(100, 30) och Y ∈ N(200, 40) och att X och Y är obe-
roende. Beräkna sannolikheten att summan av dessa två variabler är större än 350.
Lösning: Om Z = X + Y så är Z enligt sats D.4 normalfördelad med medelvärdet

μZ = 100 + 200 = 300

och standardavvikelsen

σZ =  = 50.

Alltså får vi

P(X + Y > 350) = 1 –  = 1 – Φ(1) ≈ 0,1587.

Tabell

Nedan ges en tabell över fördelningsfunktionen till den standardiserade normalfördelningen, d.v.s. 

Φ(x) = 

För x < 0 beräknas Φ(x) genom att utnyttja att Φ(–x) = 1 – Φ(x). 

Φ 90 μ–
σ
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Appendix D Normalfördelningen
Tabell D.1 Den standardiserade normalfördelningens fördelningsfunktion.

x ,00 ,01 ,02 ,03 ,04 ,05 ,06 ,07 ,08 ,09

0,0 0,50000 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 0,52790 0,53188 0,53586
0,1 0,53983 0,54380 0,54776 0,55172 0,55567 0,55962 0,56356 0,56749 0,57142 0,57535
0,2 0,57926 0,58317 0,58706 0,59095 0,59483 0,59871 0,60257 0,60642 0,61026 0,61409
0,3 0,61791 0,62172 0,62552 0,62930 0,63307 0,63683 0,64058 0,64431 0,64803 0,65173
0,4 0,65542 0,65910 0,66276 0,66640 0,67003 0,67364 0,67724 0,68082 0,68439 0,68793

0,5 0,69146 0,69497 0,69847 0,70194 0,70540 0,70884 0,71226 0,71566 0,71904 0,72240
0,6 0,72575 0,72907 0,73237 0,73565 0,73891 0,74215 0,74537 0,74857 0,75175 0,75490
0,7 0,75804 0,76115 0,76424 0,76730 0,77035 0,77337 0,77637 0,77935 0,78230 0,78524
0,8 0,78814 0,79103 0,79389 0,79673 0,79955 0,80234 0,80511 0,80785 0,81057 0,81327
0,9 0,81594 0,81859 0,82121 0,82381 0,82639 0,82894 0,83147 0,83398 0,83646 0,83891

1,0 0,84134 0,84375 0,84614 0,84849 0,85083 0,85314 0,85543 0,85769 0,85993 0,86214
1,1 0,86433 0,86650 0,86864 0,87076 0,87286 0,87493 0,87698 0,87900 0,88100 0,88298
1,2 0,88493 0,88686 0,88877 0,89065 0,89251 0,89435 0,89617 0,89796 0,89973 0,90147
1,3 0,90320 0,90490 0,90658 0,90824 0,90988 0,91149 0,91309 0,91466 0,91621 0,91774
1,4 0,91924 0,92073 0,92220 0,92364 0,92507 0,92647 0,92785 0,92922 0,93056 0,93189

1,5 0,93319 0,93448 0,93574 0,93699 0,93822 0,93943 0,94062 0,94179 0,94295 0,94408
1,6 0,94520 0,94630 0,94738 0,94845 0,94950 0,95053 0,95154 0,95254 0,95352 0,95449
1,7 0,95543 0,95637 0,95728 0,95818 0,95907 0,95994 0,96080 0,96164 0,96246 0,96327
1,8 0,96407 0,96485 0,96562 0,96638 0,96712 0,96784 0,96856 0,96926 0,96995 0,97062
1,9 0,97128 0,97193 0,97257 0,97320 0,97381 0,97441 0,97500 0,97558 0,97615 0,97670

2,0 0,97725 0,97778 0,97831 0,97882 0,97932 0,97982 0,98030 0,98077 0,98124 0,98169
2,1 0,98214 0,98257 0,98300 0,98341 0,98382 0,98422 0,98461 0,98500 0,98537 0,98574
2,2 0,98610 0,98645 0,98679 0,98713 0,98745 0,98778 0,98809 0,98840 0,98870 0,98899
2,3 0,98928 0,98956 0,98983 0,99010 0,99036 0,99061 0,99086 0,99111 0,99134 0,99158
2,4 0,99180 0,99202 0,99224 0,99245 0,99266 0,99286 0,99305 0,99324 0,99343 0,99361

2,5 0,99379 0,99396 0,99413 0,99430 0,99446 0,99461 0,99477 0,99492 0,99506 0,99520
2,6 0,99534 0,99547 0,99560 0,99573 0,99585 0,99598 0,99609 0,99621 0,99632 0,99643
2,7 0,99653 0,99664 0,99674 0,99683 0,99693 0,99702 0,99711 0,99720 0,99728 0,99736
2,8 0,99744 0,99752 0,99760 0,99767 0,99774 0,99781 0,99788 0,99795 0,99801 0,99807
2,9 0,99813 0,99819 0,99825 0,99831 0,99836 0,99841 0,99846 0,99851 0,99856 0,99861

3,0 0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,99886 0,99889 0,99893 0,99896 0,99900
3,1 0,99903 0,99906 0,99910 0,99913 0,99916 0,99918 0,99921 0,99924 0,99926 0,99929
3,2 0,99931 0,99934 0,99936 0,99938 0,99940 0,99942 0,99944 0,99946 0,99948 0,99950
3,3 0,99952 0,99953 0,99955 0,99957 0,99958 0,99960 0,99961 0,99962 0,99964 0,99965
3,4 0,99966 0,99968 0,99969 0,99970 0,99971 0,99972 0,99973 0,99974 0,99975 0,99976

3,5 0.99977 0.99978 0.99978 0.99979 0.99980 0.99981 0.99981 0.99982 0.99983 0.99983
3,6 0.99984 0.99985 0.99985 0.99986 0.99986 0.99987 0.99987 0.99988 0.99988 0.99989
3,7 0.99989 0.99990 0.99990 0.99990 0.99991 0.99991 0.99992 0.99992 0.99992 0.99992
3,8 0.99993 0.99993 0.99993 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99995 0.99995 0.99995
3,9 0.99995 0.99995 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99997 0.99997
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Appendix E

SLUMPTAL
Utan algoritmer för att generera slumptal vore det omöjligt att genomföra Monte Carlo-simule-
ringar på datorer. Man har utvecklat flera metoder för att skapa s.k. pseudoslumptal. Termen pseu-
doslumptal används för att markera att det inte är frågan om verkligt slumpmässiga tal, utan en
pseudoslumptalsgenerator utgår från ett frö. Givet ett visst frö kommer slumptalsgeneratorn att
generera en sekvens av tal. En bra slumptalsgenerator producerar en lång sekvens innan den bör-
jar upprepa sig. Dessutom önskar man att de genererade talen ska vara fördelade så nära en likfor-
mig sannolikhetsfördelning som möjligt, och att korrelationen mellan slumptalen ska vara försum-
bar.

Mjukvara som kan producera bra slumptal finns tillgängliga på alla moderna datorsystem och vi
kommer därför inte att gå in närmare på hur en slumptalsgenerator fungerar. I stället ska vi visa
hur man kan skapa slumptal med en viss fördelning genom att transformera U(0, 1)-fördelade
slumptal, samt hur man väljer ut slumptal från ett visst intervall.

Skapa slumptal med en godtycklig fördelning

En vanlig slumptalsgenerator skapar slumptal som är likformigt fördelade mellan 0 och 1, d.v.s.
slumptal från en U(0, 1)-fördelning. Med hjälp av följande sats kan man ta fram slumptal från de
flesta andra fördelningar:

Sats E.1. Om en stokastisk variabel U är U(0, 1)-fördelad så får den stokastiska vari-
abeln Y =  fördelningsfunktionen FY(x).

 i satsen är alltså den inversa funktionen till FY(x). Satsen kallas därför för inversa transform-
metoden.

Exempel E.1. Antag att man har en förenklad modell av ett vindkraftverk enligt
tabell E.1. Beräkna ett värde på tillgänglig produktionskapacitet givet slumptalet
U0 = 0,75 från en U(0, 1)-fördelning.

Tabell E.1 Förenklad modell av tillgänglig produktionskapacitet i ett visst vindkraftverk.

Tillgänglig 
produktionskapacitet [kW] Sannolikhet [%]

0 45
500 35

1 000 20

FY
1– U( )

FY
1– x( )
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Appendix E Slumptal
Lösning: Från tabellen kan vi utläsa täthetsfunktionen

Enligt sats C.4 erhåller vi

Man kan förvisso ställa upp ett matematiskt uttryck för den inversa funktionen
 men det är enklare att lösa problemet grafiskt. I figur E.1 visas fördelnings-

funktionen  Den inverterade funktionen får man som bekant fram genom att
byta plats på x- och y-axlarna.  avläses därför genom att man startar vid 0,75
på y-axeln och drar ett horisontellt streck till dess att man stöter på kurvan  Där-
efter drar man ett lodrätt streck ned till x-axeln och avläser resultatet. I detta fall
erhålls = 500 kW.

Man kan notera att om man – som i exemplet ovan – använder en grafisk metod, kan man lika
gärna använda varaktighetskurvan som fördelningsfunktionen.

Skapa normalfördelade slumptal

För normalfördelningen existerar inte den inversa funktionen  Man kan dock ta fram en
approximation av den inversa funktionen och använda den vid transformationen:

Sats E.2. Om U är ett U(0, 1)-distribuerat slumptal så är X ett N(0, 1)-fördelat
slumptal, om X beräknas enligt

fW x( )

0,45

0,35

0,2
0⎩

⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧

=

x 0,=
x 500,=

x 1 000,=
övriga x.

FW x( ) fW t( )
t x≤
∑

0
0,45

0,8
1⎩

⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧ x 0,<

0 x 500,<≤
500 x 1 000,<≤

1 000 x.≤

= =

FW
1– x( ),

FW.
FW

1– 0,75( )
FW.

W

kW

x

1

0,6

0,4

0,8

FW

Figur E.1 Fördelningsfunktion för vind-
kraftmodellen i exempel E.1. 

500

0,2

1 000

Φ 1– x( )!
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Appendix E Slumptal
Q = 

t = 

c0 = 2,515517, c1 = 0,802853, c2 = 0,010328,

d1 = 1,432788, d2 = 0,189269, d3 = 0,001308,

z = t – 

och slutligen

X = 

Notera att varje värde på U svarar mot ett unikt värde på X!

Skapa slumptal från en del av en sannolikhetsfördelning

Då man tillämpar stratifierad sampling är det nödvändigt att kunna styra utfallet av en slumpvaria-
bel till ett visst specifikt intervall. För likformigt fördelade slumptal är detta en trivial uppgift. Om
vi önskar att utfallet ska hamna i intervallet [a, b] behöver vi bara skala en U(0, 1)-fördelat slump-
tal U0:

U = (b – a)U0 + a. (E.1)

Eftersom slumptal med annan fördelning än en U(0, 1)-fördelning kan skapas genom transfor-
mation av sådana slumptal, kan man generera slumptal i ett visst intervall från en godtycklig för-
delning genom att först bestämma vilket delintervall från U(0, 1)-fördelningen som efter
transformation motsvarar det önskade intervallet. 

Exempel E.2. Antag att lasten i ett elsystem är N(950, 50)-fördelad och att man öns-
kar en last som är större än 1 000 MW. Beräkna ett värde på lasten givet slumptalet
U0 = 0,4908 från en U(0, 1)-fördelning.
Lösning: Först beräknar vi vilket värde på en N(0, 1)-fördelning som motsvarar 1 000
från en N(950, 50)-fördelning:

x =  = 1.

Därefter beräknar vi vilket värde det motsvarar vid transformation enligt sats E.2 av
en U(0, 1)-fördelad stokastisk variabel:

a = Φ(x) ≈ {använd tabell D.1} ≈ 0,84134.
Alltså kommer ett U(0,84134, 1)-fördelat slumptal att efter transformation ge ett värde
inom det önskade intervallet. Beräkningsgången blir därför
U = a + U0·(1 – a) ≈ 0,91921, {transformation till U(0,84134, 1)-fördelning}

X ≈ {tillämpa sats E.2} ≈ 1,4000, {transformation till N(0, 1)-fördelning}
D = 950 + 50X ≈ 1 020,0. {transformation till N(950, 50)-fördelning}

U
1 U–⎩

⎨
⎧ om 0 U 0,5,≤ ≤

om 0,5 U< 1,≤

2 Qln– ,

c0 c1t c2t2+ +

1 d1t d2t2 d3t3+ + +
--------------------------------------------------

z–
0
z⎩

⎪
⎨
⎪
⎧ om 0 U 0,5,<≤

om U 0,5,=
om 0,5 U< 1.≤

1 000 950–
50

---------------------------
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SVAR OCH LÖSNINGAR
2.1

Se sidan 9.

2.2

Se sidan 9.

2.3

Se sidan 9.

2.4

Se inledningen till avsnitt 2.2, samt figur 2.2.

2.5

Se inledningen till avsnitt 2.2, samt figur 2.2.

2.6

Se inledningen till avsnitt 2.2, samt figur 2.2.

2.7

Se avsnitt 2.2.1.

2.8

Se sidan 12.
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 Svar och lösningar
2.9

Ett blockbud är ett köp- eller säljbud som omfattar flera handelsperioder och som måste antas i
sin helhet.

2.10

Ett fastkraftavtal innebär att kunden köper lika mycket energi per handelsperiod under hela kon-
traktets giltighetstid.

2.11

Under kontraktets giltighetstid abonnerar kunden på en viss maximal effekt och får köpa valfri
mängd energi per handelsperiod, så länge den maximala effekten inte överskrids.

2.12

Se avsnitt 2.2.2.

2.13

Se sidan 14.

2.14

Se sidan 14.

2.15

Se avsnitt 2.2.3.

3.1

Vid elpriset 100 ¤/MWh används den del av kraftvärmen som har lägre rörlig driftkostnad än
elpriset. Eftersom sambandet mellan rörlig driftkostnad och utnyttjad potential för kraftvärmen
antas vara linjärt innebär detta att

d.v.s. att man utnyttjar 35 · (100 – 80)/(150 – 80) = 10 TWh kraftvärme. Detta är inte tillräckligt.
Då elpriset är högre än 100 ¤/MWh men lägre 120 ¤/MWh används både kraftvärme och

kärnkraft. Antag att elpriset är λ. Den totalt utnyttjade potentialen blir då

+

utnyttjad kraftvärme utnyttjad kärnkraft
Sätter man detta uttryck lika med 72,5 och löser ekvationen med avseende på elpriset erhåller man
λ = 125 ¤/MWh. Detta är dock högre än 120 ¤/MWh då hela kärnkraftpotentialen är utnyttjad.
Således kan vi konstatera att 40 TWh av lasten täcks med kärnkraftsel och att resterande 32,5 TWh

aktuellt prisintervall
hela prisintervallet

------------------------------------------------- utnyttjad potential
total potential

-------------------------------------------- ,=

35 λ 80–
150 80–
---------------------⋅ 40 λ 100–

120 100–
------------------------ .⋅
196 2.9-3.1



 Svar och lösningar
måste produceras i kraftvärmeverk:

 = 32,5 ⇒ λ = 145 ¤/MWh.

3.2

Elpriset påverkas inte, utan förblir 145 ¤/MWh.

3.3

a) Elpriset sätts av skärningspunkten mellan utbuds- och efterfrågekurvorna. Skärningspunkten
kan identifieras grafiskt genom att rita bägge kurvorna i samma figur. Alternativt kan man anta ett
elpriset, λ, mellan 25 och 40 ¤/MWh. Utbudet vid denna prisnivå kan skrivas 30 (vattenkraft &
kärnkraft) + (λ – 25) (fossila bränslen) och efterfrågan kan skrivas 40 – (λ – 20)/2. Dessa två
uttryck ska vara lika, vilket ger elpriset λ = 30 ¤/MWh.
b) Bolaget producerar 20 TWh till en rörlig kostnad på 5 ¤/MWh, vilket ger en total rörlig pro-
duktionskostnad på 100 M¤/år. All el säljs till priset 30 ¤/MWh, vilket ger en intäkt på
600 M¤/år. Vinsten blir således 600 (intäkt) – 100 (rörliga kostnader) – 100 (fasta kostnader) =
400 M¤/år.

3.4

a) Vid elpriset 220 ¤/MWh producerar vattenkraften och kärnkraften för fullt. Bidraget från bio-
bränslekraftverken är lika med (220 – 100)/(260 – 100) · 16 = 12 TWh och fossilkraften levererar
(220 – 190)/(390 – 190) · 20 = 3 TWh. Sammantaget produceras således 120 TWh/år och elför-
brukningen är förstås lika stor.
b) Intäkterna för AB Vattenkraft uppgår till 10 TWh/år · 220 ¤/MWh = 2 200 M¤/år. Från
intäkterna subtraherar vi den totala rörliga produktionskostnaden (10 TWh/år · 5 ¤/MWh =
50 M¤/år) och de fasta kostnaderna, vilket ger en vinst på 1 500 M¤/år.

3.5

Antag att elpriset är 240 SEK/MWh. Den totala produktionskapaciteten är då 98 TWh/år. Vid
detta elpris är dock AB Skog en nettoförbrukare av el och således är efterfrågan på el större än
100 TWh/år. Elpriset måste därför vara högre än 240 SEK/MWh för att man ska få balans mellan
utbud och efterfrågan.

Om elpriset i stället är 320 SEK/MWh får man en produktionskapacitet på sammanlagt
101 TWh/år. AB Skog konsumerar vid detta elpris 0,8 TWh/år, vilket ger en total förbrukning på
100,8 TWh/år. Vid detta elpris erhålls således balans mellan utbud och efterfrågan.

3.6

a) 128,21 SEK/MWh.
b) Sverige importerar ungefär 4,2 TWh, Norge exporterar 18 TWh, Finland importerar ungefär
10,1 TWh och Danmark importerar ungefär 3,7 TWh.
c) Om magasinen är fulla så måste en del av vattnet användas tidigare än vad man önskar (alterna-
tivet vore att spilla vattnet). Man får därmed ett överskott av vatten före den 31 juli, vilket innebär

35 λ 80–
150 80–
---------------------⋅
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 Svar och lösningar
att elproduktionen i de dyraste termiska kraftverken kan minska; alltså blir priset lägre än
128,21 SEK/MWh under denna tid. Efter den 31 juli har man i stället brist på vatten, vilket kom-
penseras med ökad elproduktion i dyrare termiska kraftverk, d.v.s. man får ett elpris som är högre
än 128,21 SEK/MWh.

3.7

a) Antag för enkelhets skull att bolaget drar ner kärnkraftproduktion med den rörliga produk-
tionskostnaden 75 SEK/MWh med 1 TWh. Detta minskar vinsten med ungefär 1 TWh · (128,21
– 75) SEK/MWh ≈ 53,5 MSEK. Samtidigt ökar vinsten på den el som produceras i vattenkraften
och den resterande kärnkraften, eftersom varje TWh som Voimajättiläs OY. minskar sin produk-
tion resulterar i en prisökning med ungefär 0,42 SEK/MWh. Den extra vinsten uppgår således till
34,5 TWh·0,42 SEK/MWh ≈ 14,5 MSEK, vilket inte ens är i närheten av att täcka den uteblivna
vinsten. Voimajättiläs OY. gör således bäst i att inte försöka manipulera det nordiska elpriset.
b) Motsvarande resonemang som i a-uppgiften ger en utebliven vinst på 53,5 MSEK, men en
vinstökning på ungefär 55,6 MSEK. Kraftjätten AB kan därför tjäna på att driva upp det nordiska
elpriset genom att frivilligt minska den egna kärnkraftproduktionen.

3.8

a) Antag ett elpris λ mellan 230 och 390 ¤/MWh. Vid detta pris utnyttjas all vindkraft och all vat-
tenkraft, vilket ger sammanlagt 70 TWh. Bidraget från kolkondens samt fossilgas kan skrivas

Sätter man detta uttryck lika med 30 och löser ekvationen erhålls elpriset λ = 290 ¤/MWh.
b) Konsumenternas kostnader för att köpa el motsvarar förstås producenternas intäkter av att
sälja el, så dessa två termer tar ut varandra. Det totala överskottet är således lika med värdet av
konsumtionen minus total produktionskostnad minus kostnad för utsläppen. Vid elpriset
290 ¤/MWh utnyttjas 90/120 = 75% av kolkraften, d.v.s. 22,5 TWh, samt 60/160 = 37,5% av gas-
kraften, d.v.s. 7,5 TWh. Därmed erhålls följande totala överskott

TS = 100·500 – 10·1 – 60·10 – 22,5·(290 + 200)/2 – 7,5·(290 + 230)/2
– 22,5·1·50 – 7,5·0,4·50 TWh/år·¤/MWh = 40 652,5 M¤/år.

c) Med utsläppsrätterna ökar kostnaderna för all kolproduktion med 1·40 = 40 ¤/MWh, medan
kostnaderna för gaskraftverken ökar med 0,4·40 = 16 ¤/MWh. Bägge kraftslagen ska fortfarande
producera 30 TWh, vilket ger oss ekvationen

 ⇒ λ = 322 ¤/MWh.

Kolproduktionen minskar till 20,5 TWh, samtidigt som gasproduktionen ökar till 9,5 TWh. Det
totala överskottet blir nu

TS = 100·500 – 10·1 – 60·10 – 20,5·(322 + 240)/2 – 9,5·(322 + 246)/2
– 20,5·1·10 – 9,5·0,4·10 = 40 668,5 M¤/år.

4.1

R = ΔG/Δf = 10/0,05 = 200 MW/Hz.

λ 200–
320 200–
------------------------30 λ 230–

390 230–
------------------------20.+

λ 240–
360 240–
------------------------30 λ 246–

406 246–
------------------------20+ 30=
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4.2

a) Den ökade elförbrukningen leder till en frekvensminskning Δf = ΔG/R = 100/2 000 = 0,05 Hz,
d.v.s. den nya frekvensen blir 50 – 0,05 = 49,95 Hz.
b) Den minskade elförbrukningen leder till en frekvensökning Δf = ΔG/R = 80/2 000 = 0,04 Hz,
d.v.s. den nya frekvensen blir 50 + 0,04 = 50,04 Hz.
c) Den ökade elproduktionen leder till en frekvensökning Δf = ΔG/R = 80/2 000 = 0,04 Hz, d.v.s.
den nya frekvensen blir 50 + 0,04 = 50,04 Hz.
d) I och med att kraftverket stoppas minskar systemets totala reglerstyrka till 1 800 MW/Hz. Den
minskade elproduktionen leder till en frekvensminskning Δf = ΔG/R = 400/1 800 ≈ 0,22 Hz, d.v.s.
den nya frekvensen blir 50 – 0,22 = 49,78 Hz.

4.3

a) f = 49,89 Hz, d.v.s. ej inom intervallet.
b) f ≈ 49,90 Hz (avrundat uppåt), d.v.s. ej inom intervallet.
c) f = 49,94 Hz, d.v.s. inom intervallet.
d) f = 50,09 Hz, d.v.s. inom intervallet.
e) För att uppnå det eftersträvade tidsfelet krävs f = 50,50 Hz, d.v.s. ej inom intervallet.

4.4

a) G = G0 – R(f – f0) = 70 – 200(49,82 – 50) = 106 MW. Detta är dock större än installerad effekt
och Fors kommer därför att producera så mycket som möjligt, d.v.s. 100 MW.
b) G = G0 – R(f – f0) = 70 – 200(49,94 – 50) = 82 MW.
c) G = G0 – R(f – f0) = 70 – 200(50,06 – 50) = 58 MW.
d) G = G0 – R(f – f0) = 70 – 200(50,18 – 50) = 34 MW. Detta är dock mindre än lägsta tillåtna effekt
och Fors kommer därför att producera så litet som möjligt, d.v.s. 40 MW.

4.5

a) Reglerstyrkan i vardera kraftverket utgör ungefär 1% av reglerstyrkan i det synkrona nätet och
således ska de bägge kraftverken vardera bidra med ungefär 1% av produktionsökningen, d.v.s.
ungefär 10 MW. Det första kraftverket kan dock bara öka produktionen med 6 MW. Övriga kraft-
verk i systemet måste därmed sammanlagt bidra med 1 000 MW. För att så ska ske måste frekven-
sen minska med 0,2 Hz. Detta leder till att det andra kraftverket på Ön ökar produktionen med
10 MW, d.v.s. till 72 MW (vilket är fullt möjligt eftersom det är lägre än installerad effekt). Den
sammanlagda produktionsökningen på Ön är därmed 16 MW. 
b) Den tidigare importen på 390 MW minskar till en import på 374 MW, vilket inte är något
bekymmer för transmissionsledningen. 
c) Den nya frekvensen i systemet blir 49,780 Hz.

4.6

f = 49,8 Hz, G1 = 200 MW, G2 = 370 MW, G3 = 580 MW.
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4.7

a) Nödvändig reglerstyrka ges av Rtot = ΔG/Δf = 800 MW/0,2 Hz = 4 000 MW/Hz. 
b) Om felet inträffar i area B får inte exporten från area A öka med mer än 300 MW. Eftersom
ΔGA/ΔG = RA/Rtot så får högst 300/400, d.v.s 75%, av reglerstyrkan finnas i område A.

Om felet inträffar i area A får inte area B öka sin export med mer än 700 MW, vilket alltså inne-
bär att högst 700/800, d.v.s. 87,5%, av reglerstyrkan får finnas i område B.

4.8

Produktionsökningen blir 80 MW i varje area och således måste flödet på överföringarna AB res-
pektive BC öka med 80 MW, vilket är möjligt. Den nya frekvensen i systemet blir ungefär 49,7 Hz.

4.9

Alla transmissionsförbindelser blir bortkopplade. Frekvensen i respektive område blir
fA ≈ 50,54 Hz, fB ≈ 49,35 Hz och fC ≈ 49,94 Hz.

4.10

Den totala reglerstyrkan är 2 500 + 2 000 + 1 250 + 250 = 6 000 MW/Hz. Då kolkraftverket stop-
pas minskar produktionen med 200 MW och således minskar frekvensen med 200/6 000 ≈
0,033 Hz. Denna frekvens varar fem minuter vilket resulterar i en tidsavvikelse på –5·60·0,033·/50 =
–0,2 s.

Efter fem minuter ökar lasten med 100 MW och således minskar frekvensen med 100/6 000 ≈
0,017 Hz. Den totala frekvensminskningen är nu –0,033 – 0,017 = 0,05 Hz. Denna frekvens varar
också i fem minuter vilket resulterar i en ytterligare tidsavvikelse på –5·60·0,05·/50 = –0,3 s.

Tio minuter efter felet i kolkraftverket ökar produktionen med 300 MW och således ökar frek-
vensen med 300/6 000 = 0,05 Hz. Därmed är frekvensen återställd till 50 Hz och tidsavvikelsen
ändras inte mer. Den totala tidsavvikelsen är nu +1 {startvärdet} – 0,2 – 0,3 = 0,5 s.

Eftersom frekvensen åter är 50 Hz så är ingen reglerstyrkestyrd produktion aktiverad. Däremot
har Sveriges grannländer ändrat sin nettoproduktion, vilket påverkar transmissionen mellan län-
derna. Eftersom det finns ett cirkulärt flöde mellan Norge, Sverige och Finland så finns det ett
oändligt antal lösningar till hur transmissionen ändras. Vi antar därför att flödet på den minsta för-
bindelsen (den mellan Finland och Norge) förblir oförändrad. Därmed erhåller vi följande föränd-
ringar: 

• Sverige → Danmark: 500 {startvärde} + 200 = 700 MW,
• Norge → Sverige: 2 000 {startvärde} – 100 = 1 900 MW,
• Sverige → Finland: 200 {startvärde} – 300= –100 MW.

4.11

f = 49,833 Hz, ti = –3 s, PN→S = –66,67 MW, PF→N = 100 MW {antas konstant},
PS→F = –8,33 MW, PS→D = 458,33 MW.

5.1

1 800 000 m3 vatten motsvarar 1 800 000/3 600 = 500 TE. Eftersom magasinet fylls på med
40 TE, samtidigt som man inte tappar ut någonting så måste det innehålla 540 TE i slutet av tim-
200 4.7-5.1



 Svar och lösningar
men.

5.2

Produktionsekvivalenten ges av γ(Q) = H(Q)/Q. Den maximala produktionsekvivalenten erhålls vid
bästa verkningsgrad, d.v.s. γmax = 80/125 = 0,64 MWh/TE.

5.3

Till att börja med vet vi att vid tappningen noll är elproduktionen noll är elproduktionen noll. Låt
oss beteckna denna punkt Q0 = 0 och H0 = 0. Dessutom vet vi att vid maximal tappning erhålls
installerad effekt; denna punkt betecknar vi Q3 = 200 och H3 = 80. För att beräkna de marginella
produktionsekvivalenterna behövs även elproduktionen vid de två brytpunkterna bästa verknings-
grad respektive lokalt bästa verkningsgrad. Dessa erhålls enligt formeln H = γ(Q) · Q:

Q1 = 100, γ(Q1) = 0,42 ⇒ H1 = 0,42 · 100 = 42 MW,

Q2 = 160, γ(Q2) = 0,4125 ⇒ H2 = 0,4125 · 160 = 66 MW.

De marginella produktionsekvivalenterna kan nu beräknas enligt

μj = 

vilket ger följande linjära modell av kraftverket:

μ1 = 0,42 MWh/TE,  = 100 TE, 

μ2 = 0,40 MWh/TE,  = 60 TE,

μ3 = 0,35 MWh/TE,  = 40 TE.

5.4

μ1 = 0,33 MWh/TE,  = 100 TE, 
μ2 = 0,30 MWh/TE,  = 25 TE.

5.5

μ1 = 0,50 MWh/TE,  = 80 TE, 
μ2 = 0,45 MWh/TE,  = 120 TE.

5.6

a) Parametrar: γi, λt, λ25, Mi, 0 och Vi, t. Optimeringsvariabler: Mi, t, Si, t och Qi, j, t.

b) maximera   + 

+ λ25((γ1 + γ3 + γ4)M1, 24 + (γ2 + γ3 + γ4)M2, 24 + (γ3 + γ4)M3, 24 + γ4M4, 24).

c) Hydrologisk balans för Vattnet/Språnget:
M1, t = M1, t – 1 + V1, t – Q1, 1, t – Q1, 2, t – S1, t.

Hj Hj 1––
Qj Qj 1––
------------------------ ,

Q1

Q2

Q3

Q1
Q2

Q1
Q2

λt μi j, Qi j t, ,
j 1=

2

∑
i 1=

4

∑
t 1=

24

∑
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Hydrologisk balans för Forsen:
M2, t = M2, t – 1 + V2, t – Q2, 1, t – Q2, 2, t – S2, t.

Hydrologisk balans för Sjön:

M3, t = M3, t – 1 + V3, t +  + S2, t – Q3, 1, t – Q3, 2, t – S3, t.

Hydrologisk balans för Fallet:
M4, t = M4, t – 1 + V4, t + S1, t + Q3, 1, t + Q3, 2, t + S3, t – Q4, 1, t – Q4, 2, t – S4, t.

5.7

I ord kan planeringsproblemet formuleras som
maximera värdet av såld el + värdet av sparat vatten,
med hänsyn till hydrologisk balans för Språnget och Fallet,

minimiflöde genom älven.

Index för kraftverk

Språnget 1, Fallet 2.

Parametrar

Följande parametrar är givna:

= maximalt innehåll i magasin i = 

μi, j = marginell produktionsekvivalent i kraftverk i, segment j =

=

= maximal tappning i kraftverk i, segment j =

Vi = lokal tillrinning till magasin i = 

= minsta tillåtna spill genom laxtrappan vid kraftverk i = 1, i = 1, 2,
= minsta tillåtna totala vattenflöde nedströms kraftverk i = 10, i = 1, 2,

λf = förväntat framtida elpris = 185,

Qi j t, ,
j 1=

2

∑
i 1=

2

∑

Mi
10 000 i 1,=
2 000 i 2,=⎩

⎨
⎧

0,36 i 1 j, 1,= =
0,32 i 1 j, 2,= =
0,48 i 2 j, 1,= =
0,47 i 2 j, 2,= =⎩

⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧

Qi j,

300 i 1 j, 1,= =
100 i 1 j, 2,= =
100 i 2 j, 1,= =
100 i 2 j, 2,= =⎩

⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧

150 i 1,=
10 i 2,=⎩

⎨
⎧

Si
Θi
202 5.7
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λt = förväntat elpris timme t = 

De enda parametrar som måste beräknas är startinnehållet i magasinen:

Mi, 0 = startinnehåll i magasin i = 0,5  = 

Optimeringsvariabler

Qi, j, t = tappning i kraftverk i, segment j, under timme t, i = 1, 2, j = 1, 2, t = 1, …, 5,
Si, t = spill från magasin i under timme t, i = 1, 2, t = 1, …, 5,

Mi, t = innehåll i magasin i vid slutet av timme t, i = 1, 2, t = 1, …, 5.

Målfunktion

maximera  + λf((μ1, 1 + μ2, 1)M1, 5 + μ2, 1M2, 5).

Bivillkor

Hydrologisk balans för Språnget:
M1, t – M1, t – 1 + Q1, 1, t + Q1, 2, t + S1, t = V1, t, t = 1, … 5.

Hydrologisk balans för Fallet:
M2, t – M2, t – 1 + Q2, 1, t + Q2, 2, t + S2, t – Q1, 1, t – Q1, 2, t – S1, t = V2, t, t = 1, … 5.

Minsta tillåtna flöde i älven:

Qi, 1, t + Qi, 2, t + Si, t ≥ i = 1, 2, t = 1, … 5.

Variabelgränser

0 ≤ Qi, j, t ≤ i = 1, 2, j = 1, 2, t = 1, …, 5,

 ≤ Si, t, i = 1, 2, t = 1, …, 5,

0 ≤ Mi, t ≤ i = 1, 2, t = 1, …, 5.

5.8

En m3 bränsle motsvarar 0,4 ton. Eftersom värmeinnehållet är 5 MWh/ton och verkningsgraden
är 40% får man således ut 0,8 MWh el per m3 bränsle. Om bränslet kostar 200 ¤/m3 får man en
rörlig produktionskostnad på 200/0,8 = 250 ¤/MWh.

5.9

90 SEK/MWh.

200 t 1,=
210 t 2,=
210 t 3,=
220 t 4,=
210 t 5.=⎩

⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧

Mi
5 000 i 1,=
1 000 i 2.=⎩

⎨
⎧

λt μi j, Qi j t, ,
j 1=

2

∑
i 1=

2

∑
t 1=

5

∑

Θi,

Qi j, ,

Si

Mi,
5.8-5.9 203



 Svar och lösningar
5.10

Cstart(1) = 10 000, 
Cstart(2) = 20 000, 
Cstart(3) = 30 000, 
Cstart(4) = 36 820, 
Cstart(5) = 40 566. 

5.11

ut – ut – 1 ≤ 

5.12

I ord kan planeringsproblemet formuleras som
maximera värdet av såld el – produktionskostnaderna – startkostnaderna,
med hänsyn till begränsningar i produktionskapacitet,

samband mellan start och driftstatus i kraftverken,
krav på minsta stopptid för kraftverken.

Index för kraftverk

Stad I 1, Stad II 2, Stad III 3, Strålinge I 4, Strålinge II 5.

Index för prisområden

Nord 1, Öst 2.

Parametrar

Följande parametrar är givna:

= installerad effekt i kraftverk g = 

= minimal elproduktion då kraftverk g är i drift = 

βGg = rörlig produktionskostnad i kraftverk g = 

st
+.

Gg

200 g 1,=
150 g 2,=
300 g 3,=
600 g 4,=
650 g 5,=⎩

⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧

Gg

50
30
80

500
500⎩

⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧ g 1,=

g 2,=
g 3,=
g 4,=
g 5,=

150
180
160
100
100⎩

⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧ g 1,=

g 2,=
g 3,=
g 4,=
g 5,=
204 5.10-5.12



 Svar och lösningar
= startkostnad i kraftverk g = 

ug, t = driftstatus för kraftverk g vid planeringsperiodens början =

=

λn, t = förväntat elpris i prisområde n under timme t =

=

= minimal stopptid för kraftverk g = 3, g = 1, …, 5.

Optimeringsvariabler

Gg, t = elproduktion i kraftverk g, timme t, g = 1, …, 5, t = 1, …, 24,
ug, t = driftstatus i kraftverk g under timme t, g = 1, …, 5, t = 1, …, 24,

= startvariabel för kraftverk g, timme t, g = 1, …, 5, t = 1, …, 24,
= stoppvariabel för kraftverk g, timme t, g = 1, …, 5, t = 1, …, 24.

Målfunktion

maximera 

Bivillkor

Maximal elproduktion:

Gg, t – ug, t  ≤ 0, g = 1, …, 5, t = 1, …, 24.

Minimal elproduktion:

ug, t  – Gg, t ≤ 0, g = 1, …, 5, t = 1, …, 24.

Samband mellan start, stopp och driftstatus:

ug, t – ug, t – 1 –  +  = 0, g = 1, …, 5, t = 1, …, 24.

Cg
+

20 000
18 000
32 000
40 000
40 000⎩

⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧ g 1,=

g 2,=
g 3,=
g 4,=
g 5,=

0
1⎩

⎨
⎧ g 1 2 3, t, , 1 0,,–= =

g 4 5, t, 1 0,,–= =

116
118
108
115
160
130
210
136
290
148⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧ n 1 2, t, 1,= =

n 1 2, t, 2,= =
n 1 2, t, 3 4,,= =
n 1 2, t, 5,= =
n 1, t 6,= =
n 2, t 6,= =
n 1, t 7,= =
n 2, t 7,= =
n 1, t 8,= =
n 2, t 8,= =

291
148
150
290
145
273
141
272
163
139

n 1, t 9 10,,= =
n 1, t 9,= =
n 2, t 10,= =
n 1, t 11,= =
n 2, t 11,= =
n 1, t 12,= =
n 2, t 12 13,,= =
n 1, t 13,= =
n 1, t 14,= =
n 2, t 14,= =

138
137
140
142
137
134
130
120

98
105

n 1 2, t, 15,= =
n 1 2, t, 16,= =
n 1 2, t, 17,= =
n 1 2, t, 18,= =
n 1 2, t, 19,= =
n 1 2, t, 20,= =
n 1 2, t, 21,= =
n 1 2, t, 22,= =
n 1 2, t, 23,= =
n 1 2, t, 24,= =

tg
–

sg t,
+

sg t,
–

λ1 t, Gg t, λ2 t, Gg t,
g 4=

5

∑+
g 1=

3

∑
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

βGgGg t, Cg
+sg t,

++( ).
g 1=

5

∑
t 1=

24

∑–
t 1=

24

∑

Gg

Gg

sg t,
+ sg t,

–
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Krav på stopptid:

 ≤ 1, g = 1, …, 5, t = 1, …, 22,

 +  ≤ 1, g = 1, …, 5, t = 23.

Variabelgränser

ug, t ∈ {0, 1}, g = 1, …, 5, t = 1, …, 24,

 ∈ {0, 1}, g = 1, …, 5, t = 1, …, 24,

 ∈ {0, 1}, g = 1, …, 5, t = 1, …, 24.

5.13

I ord kan planeringsproblemet formuleras som
maximera värdet av sparat vatten – produktionskostnaderna – startkostnaderna,
med hänsyn till hydrologisk balans för Forsen, Ån och Strömmen,

begränsningar i produktionskapacitet,

samband mellan start och driftstatus i Viken,
leverans av avtalad last,
begränsning av koldioxidutsläppen per dygn.

Index för vattenkraftverk

Forsen 1, Ån 2, Strömmen 3.

Parametrar

Följande parametrar är givna:
μi, j = marginell produktionsekvivalent i kraftverk i, segment j =

=

= maximal tappning i kraftverk i, segment j =

sg t,
– sg k,

+

k t 1+=

t tg
– 1–+

∑+

sg t,
– sg t 1+,

+

sg t,
+

sg t,
–

0,28 i 1 j, 1,= =
0,21 i 1 j, 2,= =
0,42 i 2 j, 1,= =
0,32

0,34

0,48

i 2 j, 2,= =
i 3 j, 1,= =
i 3 j, 1,= =⎩

⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎧

Qi j,

150 i 1 j, 1,= =
160 i 1 j, 2,= =
200 i 2 j, 1,= =
200
180
190

i 2 j, 2,= =
i 3 j, 1,= =
i 3 j, 1,= =⎩

⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎧
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Vi = lokal tillrinning till magasin i = 

= maximal elproduktion i Viken = 200,
= minimal elproduktion i Viken = 80,

βG = rörlig produktionskostnad i Viken = 320,
C* = startkostnad efter en timmes driftstopp i Viken = 15 000,

C** = startkostnad efter minst två timmars driftstopp i Viken = 35 000,
βE = koldioxidutsläpp per producerad MWh = 0,33,
E* = koldioxidutsläpp vid start efter en timmes driftstopp = 15,

E** = koldioxidutsläpp vid start efter minst två timmars driftstopp = 36,

Dt = avtalad last i timme t = 

λf = förväntat framtida elpris = 330,
ut = driftstatus i Viken före planeringsperiodens början = 0, t = –1, 0.

Det maximala magasinsinnehållet måste omvandlas till TE:

= maximalt innehåll i magasin i = 

Magasinen är fyllda till 75% vid planeringsperiodens början:

Mi, 0 = startinnehåll i magasin i = 0,75  = 

Optimeringsvariabler

Qi, j, t = tappning i kraftverk i, segment j, under timme t, i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 
t = 1, …, 24,

Si, t = spill från magasin i under timme t, i = 1, 2, 3, t = 1, …, 24,
Mi, t = innehåll i magasin i vid slutet av timme t, i = 1, 2, 3, t = 1, …, 24,

Gt = elproduktion i Viken under timme t, t = 1, …, 24,
ut = driftstatus för Viken under timme t, t = 1, …, 24,

= start av Viken i timme t (efter en timmes driftstopp), t = 1, …, 24,
= start av Viken i timme t (efter minst två timmars driftstopp), t = 1, …, 24. 

Målfunktion

maximera λf((μ1, 1 + μ3, 1)M1, 24 + (μ2, 1 + μ3, 1)M2, 24 + μ3, 1M3, 24) 

–

125
175

30⎩
⎪
⎨
⎪
⎧ i 1,=

i 2,=
i 3,=

G
G

150
350⎩

⎨
⎧ t 1 … 8 18 …24,, , , ,=

t 9 … 17,, ,=

Mi

7,2 106 3 600⁄⋅ 2 000=
2,88 106 3 600⁄⋅ 800=

3,6 106 3 600⁄⋅ 1 000=⎩
⎪
⎨
⎪
⎧ i 1,=

i 2,=
i 3.=

Mi

1 000
400
500⎩

⎪
⎨
⎪
⎧ i 1,=

i 2,=
i 3.=

st*
st**

βGGt C*st* C**st**++( ).
t 1=

24

∑
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Bivillkor

Hydrologisk balans för Forsen och Ån:
Mi, t – Mi, t – 1 + Qi, 1, t + Q1, 2, t + Si, t = Vi, t, i = 1, 2, t = 1, … 24.

Hydrologisk balans för Strömmen:
M3, t – M3, t – 1 + Q3, 1, t + Q3, 2, t + S3, t – Q1, 1, t – Q1, 2, t – S1, t – Q2, 1, t – Q2, 2, t – S2, t = V3, t,

t = 1, … 24.
Maximal elproduktion i Viken:

Gt – ut  ≤ 0,  t = 1, …, 24.

Minimal elproduktion i Viken:

ut  – Gt ≤ 0,  t = 1, …, 24.

Samband mellan start och driftstatus:

ut – ut – 1 – ut – 2 –  ≤ 0,  t = 1, …, 24,

ut – ut – 1 –  –  ≤ 0,  t = 1, …, 24.

Leverans av avtalad last:

t = 1, …, 24.

Begränsning av koldioxidutsläppen:

Variabelgränser

0 ≤ Qi, j, t ≤ i = 1, 2, 3, j = 1, 2, t = 1, …, 24,

0 ≤ Si, t, i = 1, 2, 3, t = 1, …, 24,

0 ≤ Mi, t ≤ i = 1, 2, 3, t = 1, …, 24,

ut ∈ {0, 1}, t = 1, …, 24,

 ∈ {0, 1}, t = 1, …, 24,

 ∈ {0, 1}, t = 1, …, 24.

G

G

st**

st** st*

μi j, Qi j t, , Gt+
j 1=

2

∑
i 1=

3

∑ Dt,=

βEGt E*st* E**st**++( ) E.≤
t 1=

24

∑

Qi j, ,

Mi,

st*

st**
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 Svar och lösningar
6.1

6.2

EGg = EENSg – 1 – EENSg = {använd (6.15)} =  = 

= = 

= … =  = EGg, v.s.v.

6.3

Om föregående kraftverk är tillgängligt så används kraftverk g för att täcka den del av lasten som
överskrider total kapacitet i de billigare kraftverken, d.v.s.  men som underskrider total
kapacitet inklusive kraftverk g, d.v.s.  Den last som ”ses” av kraftverk g är lika med den verk-
liga lasten plus bortfall i de billigare kraftverken förutom närmast föregående kraftverk (som vi ju
vet är tillgängligt), d.v.s. den ekvivalenta lasten  I detta fall får vi alltså en förväntad energi-
produktion

Om det föregående kraftverket däremot inte är tillgängligt så måste kraftverk g tas i drift redan då
lasten överskrider installerad effekt i de billigare kraftverken exkluderat kraftverket g – 1 (som ju
inte är tillgängligt), d.v.s.  Den last som överskrider  kan inte täckas av kraftverk
g. Även i detta fall är den last som ses av kraftverk g lika med den ekvivalenta lasten  Således
får vi i detta fall den förväntade energiproduktionen

40 MWh/h

x

20 60 80 100

F̃D

1

112/168

84/168

60/168

T F̃g 1– x( ) x T F̃g x( ) xd

Ĝg
tot

∞

∫–d

Ĝg 1–
tot

∞

∫

T pg qg+( ) F̃g 1– x( ) x pgF̃g 1– x( ) qgF̃g 1– x Ĝg–( )+( ) xd

Ĝg
tot

∞

∫–d

Ĝg 1–
tot

∞

∫
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

T pg F̃g 1– x( ) xd

Ĝg 1–
tot

Ĝg
tot

∫⋅

Ĝg 1–
tot

,
Ĝg

tot
.

F̃g 2– .

T F̃g 2– x( ) x.d

Ĝg 1–
tot

Ĝg
tot

∫

Ĝg 2–
tot

. Ĝg 2–
tot

Ĝg+
F̃g 2– .
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 Svar och lösningar
Detta uttryck kan vi dock skriva om till en lite enklare form genom att addera  till både den
övre och undre gränsen för integralen, samtidigt som vi subtraherar lika mycket från integrations-
variabeln. Då erhåller vi i stället

Den totala förväntade elproduktionen för kraftverk g är summan av elproduktionen i de bägge fall
som beskrivits ovan. Om vi tar hänsyn till sannolikheten för respektive fall så får vi följande
uttryck för den totala förväntade elproduktionen:

EGg = = 

=

Funktionen som ska integreras är som synes på samma form som högerledet i (6.13). Således kan
formeln ovan förenklas till

EGg = 

vilket är den sökta formeln.

6.4

Eftersom vi inte känner till hur många fel som inträffat i varje månad och hur länge varje fel
varade kan vi inte beräkna MTTF. Vad som anges i tabellen är summorna

 = 667,5 + 651 + 633 + 706 = 2 657,5 h

och

 = 76,5 + 21 + 111 + 14 = 222,5 h.

Således har vi tillräckligt med information för att uppskatta tillgängligheten genom uttrycket

T F̃g 2– x( ) x.d

Ĝg 2–
tot

Ĝg 2–
tot

Ĝg+

∫

Ĝg 1–

T F̃g 2– x Ĝg 1––( ) x.d

Ĝg 1–
tot

Ĝg
tot

∫

T pg pg 1– F̃g 2– x( ) x qg 1– F̃g 2– x( ) xd

Ĝg 1–
tot

Ĝg
tot

∫+d

Ĝg 1–
tot

Ĝg
tot

∫
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅

T pg pg 1– F̃g 2– x( ) qg 1– F̃g 2– x Ĝg 1––( )+( ) x.d

Ĝg 1–
tot

Ĝg
tot

∫⋅

T pg F̃g 1– x( ) x,d

Ĝg 1–
tot

Ĝg
tot

∫⋅

tu k( )
k 1=

M

∑

td k( )
k 1=

M

∑
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 Svar och lösningar
p =  =  ≈ 0,92.

6.5

a) Eftersom samtliga kraftverk är 100% tillgängliga får vi  =  =  =  vil-
ket ger att

EG1 = EENS0 – EENS1 =  =  = 1 · 1 500 = 

= 1 500 MWh/h.

EG2 = EENS1 – EENS2 =  =  =

= (1 + 0,8) · 500/2 + (0,8 + 0,2) · 500/2 + (0,2 + 0,1) · 500/2 = 775 MWh/h.

EG3 = EENS2 – EENS3 =  =  = 

= (0,1 + 0,05) · 1 000/2 = 75 MWh/h.
b) ETOC = 100EG2 + 250EG3 = 96 250 ¤/h.
c) LOLP =  =  = 5%.

6.6

Risken för effektbrist kan avläsas direkt i figur 6.30b och man finner då att LOLP =  ≈
1%.

Den förväntade elproduktionen i dieselgeneratorn är 

EG2 = EENS1 – EENS2 =  = (3,89 + 0,16) – (0,39 + 0,02) = 

= 3,64 kWh/h.
Därmed erhålls ETOC = 1·EG2 = 3,64 ¤/h.

6.7

a) Varaktighetskurvan för den ekvivalenta lasten inklusive ett 120 MW kraftverk med 100% till-
gänglighet ges av 

Därmed får man

tu k( )
k 1=

M

∑

tu k( ) td k( )+( )
k 1=

M

∑

---------------------------------------------- 2 657,5
2 657,5 222,5+
-------------------------------------

F̃3 x( ) F̃2 x( ) F̃1 x( ) F̃0 x( ),

F̃0 x( ) xd
0

∞

∫ F̃1 x( ) xd
1 500

∞

∫– F̃0 x( ) xd
0

1 500

∫

F̃1 x( ) xd
1 500

∞

∫ F̃2 x( ) xd
3 000

∞

∫– F̃0 x( ) xd
1 500

3 000

∫

F̃2 x( ) xd
3 000

∞

∫ F̃3 x( ) xd
4 000

∞

∫– F̃0 x( ) xd
3 000

4 000

∫

F̃3 4 000( ) F̃0 4 000( )

F̃2 700( )

F̃1 x( ) x F̃2 x( ) xd
700

∞

∫+d
500

∞

∫

F̃1 x( ) 1 F̃0 x( ) 0 F̃0 x 120–( )⋅+⋅ F̃1 x( ).= =
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 Svar och lösningar
LOLP =  = 10%, EENS =  = 0,1 · 10 = 1 MWh/h.

b) Varaktighetskurvan för den ekvivalenta lasten inklusive ett 150 MW kraftverk med 90% till-
gänglighet ges av 

Därmed får man

LOLP =  = 10%, EENS =  = 0,1 · 80 + 0,06 · 20 + 0,01 · 30 = 9,5 MWh/h..

6.8

a) Icke-levererad energi utan några dieselgeneratorer blir

EENS0 =  = 8 760(400·1 + 200·0,6 + 200·0,1 + 200·0,01) = 4 747 920 kWh/år.

Icke-levererade energi då man har fyra dieselgeneratorer blir

EENS4 =  = 

= 8 760·200(0,068581 + 0,010036 + 0,000906 + 0,000046 + 0,000001) ≈ 139 407 kWh/år.
Skillnaden mellan dessa två är lika med den el som produceras och – eftersom vi försummar för-
lusterna – säljer till kund. Om man tar ut det högsta priset blir förtjänsten 1,00 – 0,50 ¤/kWh. På
ett år ger det AECL en intäkt på ungefär 2,3 M¤. De totala investeringskostnaderna för nät och
fyra dieselgeneratorer är 2,2 M¤/år, så investeringen ger en liten vinst.
b) För att beräkna EENS5 behöver vi  för x ≥ 1 000:

 =

F̃1 120( ) F̃1 x( ) xd
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⎪
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= =
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∞
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∞
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 Svar och lösningar
EENS5 =  = 

= 8 760·200(0,0158905 + 0,0018190 + 0,0001320 + 0,0000055 + 0,0000001) ≈ 31 268 kWh/år.
Förväntad elproduktion i den femte dieselgeneratorn är EENS4 – EENS5 ≈ 108 139 kWh/år, vilket
ger en ytterligare intäkt på ungefär 54 000 ¤/år. Eftersom investeringskostnaden för den femte
dieselgeneratorn är något lägre är investeringen lönsam.

6.9

a) I figuren kan man avläsa LOLP =  ≈ 7%, vilket uppenbarligen inte uppfyller myndig-
heternas krav. Med ytterligare en dieselgenerator får vi

LOLP =  ≈ 0,9·0,01 + 0,1·0,07 ≈ 1,6%.

En tredje dieselgenerator ser med andra ord ut att vara tillräckligt för att man ska uppfylla kravet
på leveranssäkerhet.
b) Vattenkraften antas vara 100% tillförlitlig, vilket innebär att  Eftersom vattenkraf-
ten har försumbar driftkostnad så kommer ETOC endast att bero av den totala elproduktionen i de
tre dieselgeneratorna. Först beräknar vi icke-levererad energi utan respektive med de tre dieselge-
neratorerna:

EENS1 =  = 119,11 + 21,17 + 1,73 + 0,01 = 142,02 kWh/h,

EENS4 =  = 1,19 kWh/h.

Således får vi
ETOC = 0,5·(EG2 + EG3 + EG4) = 0,5·(EENS1 – EENS4) ≈ 70,4 ¤/h.

6.10

Först beräknar vi den förväntade lasten under ett år, vilket motsvarar icke-levererad energi innan
några kraftverk har lagts in:

EENS0 =  = 8760·(400·1 + 200·0,6 + 200·0,1 + 200·0,01) = 4 747 920 kWh/år.

Den icke-levererade energin efter att de bägge kraftverket lagts in blir

EENS2 = 

Det räcker således att beräkna  för x ≥ 1 400. Eftersom bägge kraftverken har försumbar
driftkostnad spelar det inte någon roll i vilken ordning vi lägger in dem i den ekvivalenta lasten.
Här börjar vi med vattenkraftverket:

8 760 F̃5 x( ) xd
1 000

∞

∫

F̃3 800( )

F̃4 1 000( ) 0,9F̃3 1 000( ) 0,1F̃3 1 000 200–( )+=

F̃1 x( ) F̃2.=

F̃1 x( ) xd
400

∞

∫

F̃4 x( ) xd
1 000

∞

∫

8 760 F̃0 x( ) xd
0

∞

∫

8 760 F̃2 x( ) x.d
1 400

∞

∫

F̃2 x( )

F̃1 x( ) 1 F̃0 x( ) 0 F̃0 x 800–( )⋅+⋅ F̃0 x( ).= =
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 Svar och lösningar
Därefter lägger vi in vindkraftverket:

 = 

=

Alltså får vi
EENS2 = 8760· 200·0,0033 = 5 782 kWh/år.

Produktionen i de bägge kraftverken är lika med skillnaden mellan EENS0 och EENS2, d.v.s.
4 742 138 kWh/år. Om all elproduktion säljs för 1 ¤/kWh ger det en intäkt som är större än de
årliga kostnaderna. Investeringen ser således ut att vara lönsam.

6.11

a) Enligt uppgiften har vi μL = 3 500 och σL = 300. Enligt definitionerna får vi i varje kärnkraft-
verk följande medelvärde respektive standardavvikelse för bortfall: μO = 0,95·0 + 0,05·1 000 = 50
och  = 0,95·(0 – 50)2 + 0,05·(1 000 – 50)2 = 47 500. Den ekvivalenta varaktighetskurvan för sys-
temet inklusive de fem kärnkraftverken har medelvärdet 

μ5 = μL + 5μO = 3 750 

och standardavvikelsen 

σ5 =  ≈ 572.

Risken för effektbrist ges av 

LOLP ≈  = 1 –  = 1 –  = 

= 1 – Φ(2,18) = {använd tabell} = 0,0146.
b) Med fyra kärnkraftverk och vindkraft får vi i stället en ekvivalent varaktighetskurva med medel-
värdet

μ4V = μL + 4μO + 0,6V = 3 700 + 0,6V

och standardavvikelsen

σ4V =  = 

För att få samma LOLP som tidigare måste vi ha

= Φ(2,18) 

⇒ 

4 000 + V – 3 700 – 0,6V = 2,18 · 

Kvadrerar man bägge leden och flyttar över allt till vänsterledet får man

0,11  + 240V – 1 245 878 = 0 ⇒ V ≈ 2 430.

Det behövs alltså ungefär 2 430 MW vindkraft för att behålla samma risk för effektbrist.

F̃1 x( ) 0,12 F̃0 x( ) 0,18 F̃0 x 200–( ) 0,37 F̃0 x 400–( ) 0,33 F̃0 x 600–( )⋅+⋅+⋅+⋅=

…
0,12 0 0,18 0 0,37 0 0,33 0,01⋅+⋅+⋅+⋅ 0,0033=

0⎩
⎪
⎨
⎪
⎧ …

1 400 x 1 600,<≤

1 600 x.≤

σO
2

σL
2 5σO

2+

F̃5N 5 1 000⋅( ) Φ
5 000 μ5–

σ5
-------------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ Φ 5 000 3 750–
572

--------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞

ρL
2 4ρO

2 0,1V( )2+ + 280 000 0,01V2+ .

Φ
4 000 V μ4V–+

σ4V
---------------------------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞

280 000 0,01V2+ .

V2
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6.12

ETOC skattas med mTOC =  = 256 ¤/h.

LOLP skattas med mLOLO =  = 0,8%.

6.13

LOLP skattas till 0,12%.

6.14

Med den inversa transformmetoden kan U(0, 1)-fördelade slumptal omvandlas till slumptal med
fördelningsfunktionen FY(x) genom att beräkna Y =  Den inversa fördelningsfunktionen
kan avläsas grafiskt, vilket ger följande slumptal och slumptalskomplement:

D ≈ 360, D* ≈ 620,  = 600,  = 800.

Vi får följande sampel av TOC och LOLO:

Således skattas ETOC till 242,50 ¤/h och LOLP till 25%.

6.15

ETOC skattas till ungefär 71,7 ¤/h då man använder kontrollvariabelmetoden.

D TOC LOLO

600 360 180 0
600 620 300 1
800 360 180 0
800 620 310 0

Medelvärde 242,50 0,25

1
2 000
------------ toci

i 1=

2 000

∑

1
2 000
------------ loloi

i 1=

2 000

∑

FY
1– U( ).

G G*
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x

1
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0,4

0,8

F̃0

U

D

U*

D*

0,2
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x

1

0,6

0,4

0,8

F̃G

U

U*
0,2

G G*

G
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 Svar och lösningar
6.16

a) De maximala förlusterna i detta system fås då både vattenkraften och vindkraften producerar
installerad effekt:

L1, 2 = 3·10–5·8002 = 19,2 kW, {800 = installerad effekt i vattenkraften}

L2, 3 = 8·10–5·(780,8 + 600)2 ≈ 152,5 kW, {720,8 = maximal import från Ekiyira,
 600 = installerad effekt i vindkraften}

De maximal förlusterna blir således  = 171,7 kW. Därmed är följande tre intervall intressanta då
vi studerar lasten:

b) Först beräknar vi medelvärdet av observationerna från respektive stratum:

 =  = 0,

 =  = 0,1758,

 =  = 1.

Den slutliga skattningen av LOLP får vi genom att vikta samman resultatet från varje stratum i
enlighet med deras stratumvikter:

LOLP ≈  = 0,9560 · 0 + 0,0332 · 0,1758 + 0,0108 · 1 = 0,0166 ≈ 1,7%.

På motsvarande sätt beräknar vi skattningarna av förväntad produktion i kraftverken:
E[H] ≈ 0,9560 · 41 905/110 + 0,0332 · 255 087/330 + 0,0108 · 6 400/8 ≈ 398 kWh/h,
E[W] ≈ 0,9560 · 20 548/110 + 0,0332 · 30 982/330 + 0,0108 · 210/8 ≈ 182 kWh/h.

6.17

 = 8,  = 20,  = 20.

6.18

 = 22,  = 0,  = 14.

TOC LOLO

D ≤ 978,3 0 0
978,3 < D ≤ 1 150 0 0 eller 1

1 150 < D 0 1

L
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1
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n1

∑= 0
110
---------
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1
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n2

∑= 58
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---------

mLOLO3

1
n3
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i 1=

n3

∑= 8
8
---

ωhmLOLOh
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3

∑
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2 n2
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2

n1
2 n2
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