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Abstract	
This master  thesis  is  a  study  of  the  Swedish  hydropower  capacity  to  balance  wind  power.  The 

Swedish government has decided that it should be possible to produce 30 TWh from wind power in 

the year 2020. The Swedish municipalities have to have plans for wind power plants with total yearly 

generation of 30 TWh. Wind power is an variable energy source that needs to be balanced by other 

energy  sources.  In  Sweden  the  Swedish  hydropower  can  be  used  for  balancing  a  large  scale 

introduction of wind power. 

The hydropower balancing capacity is examined in a model with 256 hydropower plants with a total 

installed  capacity of 15 640 MW.  The  Swedish hydropower production  is  simulated  for  a  total of 

twelve weeks from the year 2009. The model has a resolution of one hour and considers the existing 

water permits  and  is  an  extension of  the one used  in  the  report  Elforsk 09:88 Balancing of wind 

power with hydropower in northern Sweden. Transmission capacity constraints between Sweden and 

the countries Sweden  is connected to and  in between the four price areas  in Sweden are  included. 

Consumption  of  electricity,  other  electricity  generation  and wind  power  are  in  the  form  of  time 

series. In practice, the hydro power’s ability to follow given variable net load is simulated. Different 

levels of installed wind power, wind and available export capacity are examined. An introduction of 

4000 MW, 8000 MW and 12 000 MW wind power are simulated. The key finding is that the spillage 

of water does not  increase with  increased amount of wind power. Spillage occurs when  too much 

electricity  is  generated. The  spillage  can be avoided with modified  seasonal planning. There  is no 

seasonal planning in the model since the model only simulates over one week. In the model export of 

electricity is assumed to be possible, a large wind power generation implicates a low electricity price. 

A wind power plant owner always wants to sell his or her generation no matter what electricity price 

is. Export from Sweden is assumed possible with an amount corresponding to available transmission 

capacity to other countries.  

A large scale introduction of wind power will increase Sweden’s export of electricity. Norway also has 

plans to build more wind power and Finland  is building new nuclear power plants. There might be 

problems  to  find  use  for  all  electricity  generated.  On  the  continent  the  prices  and  demand  for 

electricity are higher. The Polish and German electric grids are weak and can’t receive large amounts 

of electricity. If Germany and Poland can’t receive electricity due to internal bottlenecks, the System 

operators are decreasing the capacity on the connections to Sweden. In North Germany there is a lot 

of wind power that  is a contributing factor, when the power generation  is high., In these situations 

Germany can receive less electricity from Sweden.  

Electric  district  heating  and maybe  electric  vehicles  can  in  the  future  consume  an  oversupply  of 

electricity.  A  large  scale  introduction  of  electric  vehicles  can  increase  the  Swedish  electricity 

consumption  by  9  TWh.  Alternatives  to  balancing with  conventional  hydropower  are  also  briefly 

discussed. Un‐natural  and heavily  variable  flows  can  affect  animals  and plants  in  a negative way. 

Among alternatives are pumped‐storage hydro, gas turbines, heat power plants on and smart grids in 

this case of flexible load. 
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Sammanfattning		
I detta examensarbete har den svenska vattenkraftens reglerförmåga studerats. Riksdagen  i Sverige 

har antagit en planeringsram om 30 TWh vindkraft till år 2020. En planeringsram innebär inte att 30 

TWh  vindkraftsenergi  ska  produceras  år  2020  men  att  Sveriges  kommuner  ska  ha  planer  för 

vindkraftverk med  årsproduktion motsvarande  30  TWh.  Vindkraft  är  en  variabel  energikälla  som 

måste  balanseras  av  reglerbara  energikällor.  Den  svenska  vattenkraften  erbjuder  goda 

reglermöjligheter som kan användas för att balansera vindkraftens ojämna produktion.  

Vattenkraftens reglerförmåga studeras i en modell med 256 vattenkraftverk med en totalt installerad 

effekt på sammanlagt 15 640 MW. Vattenkraftsproduktionen simuleras i modellen en upplösning på 

en timma över en vecka, sammanlagt tolv olika veckor från år 2009. Modellen tar hänsyn till rådande 

vattendomar och är en vidareutveckling av den som använts i Elforsks rapport 09:88 Balansering av 

vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Kapacitetsbegränsningarna i elöverföring mellan Sverige och 

de  länder  Sverige  är  sammankopplat  med  samt  mellan  de  fyra  elområdena  inom  Sverige  är 

medtagna.  Elförbrukningen,  övrig  produktion  och  vindkraften  ingår  som  tidserier.  I  praktiken 

simuleras vattenkraftens förmåga att följa en given varierande netto‐last. Olika nivåer på installerad 

effekt  vindkraft,  vind och  tillgänglig  exportkapacitet undersöks.  En  utbyggnad på  4000 MW,  8000 

MW och 12 000 MW simuleras. Det viktigaste resultatet är att spillet i vattenkraften inte ökar med en 

ökad  installerad  effekt  vindkraft.  Spill  uppstår  då  det  råder  brist  på  avsättningskapacitet  när 

elenergin  inte  har  någonstans  att  ta  vägen.  Spillet  som  uppstår  kan  undvikas  genom 

säsongsplanering,  i  modellen  förekommer  ingen  säsongsplanering  då  varje  simulering  endast 

motsvarar en vecka. 

I modellen antas export av elenergi vara möjlig då en stor vindkraftsproduktion  implicerar ett  lågt 

elpris. En vindkraftsägare vill alltid sälja sin produktion oavsett hur lågt elpriset är. Export från Sverige 

antas  möjlig  motsvarande  överföringskapaciteten  till  andra  länder.  En  storskalig  utbyggnad  av 

vindkraft kommer leda till att Sverige blir exportör av elenergi i större utsträckning. Norge har också 

planer  på  att  bygga  ut  sin  vindkraft  och  Finland  bygger  ut  sin  kärnkraft.  Det  kan  komma  att  bli 

problem med att hitta avsättning för all elenergi. På kontinenten är efterfrågan på elenergi större och 

priserna generellt sett högre. De polska och  tyska elnäten är dock svaga och kan  inte  ta emot hur 

mycket el som helst. Om inte Tyskland och Polen kan ta emot elen minskar systemoperatörerna den 

tillgängliga handelskapaciteten på kablarna.  I norra Tyskland  finns det mycket vindkraft  som är en 

bidragande faktor, vid hög vindkraftsproduktion kan Tyskland ta emot mindre elenergi från Sverige. 

Elpatroner  och  eventuellt  elbilar  kan  i  framtiden  bidra  till  att  undvika  problem med  överskott  av 

elenergi i Sverige. En storskalig introduktion av elbilar kan öka den svenska förbrukningen med ca 9 

TWh. 

I  rapporten  diskuteras  kortfattat  även  alternativ  till  reglering  med  konventionell  vattenkraft. 

Onaturliga och kraftigt varierande flöden kan påverka djur och växtlivet negativt i de svenska älvarna. 

Bland  de  alternativ  som  finns  till  reglering  med  konventionell  vattenkraft  är  pumpkraft, 

värmekraftverk på sparlåga, gasturbiner och smarta elnät i detta fall flexibel last.   
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1.	Inledning	

1.1‐	Syfte		
Syftet med detta examensarbete är att studera vilken reglerförmåga som den svenska vattenkraften 

har, om den kan balansera en storskalig utbyggnad av vindkraft  i Sverige. Vindkraften som källa för 

elkraft  uppvisar  stora  effektvariationer  som  måste  balanseras  av  andra  kraftslag.  I  Sverige  är 

vattenkraft den energikälla som bör användas för balansering.  

Ett EU‐direktiv som antogs 2009 innebär att Sverige ska uppnå en andel om 49 % förnyelsebar energi 

år 2020. Sveriges nationella mål är 10 % förnyelsebar energi i transportsektorn och 50 % förnyelsebar 

energi år 2020  totalt. Transport är den  sektor med  störst användning av  icke  förnyelsebar energi.  

Det är svårt att kraftigt öka andelen förnyelsebar energi inom transportsektorn på så kort tid som 11 

år därav det  lägre målet  för  transportsektorn. Energianvändningen kan  indelas  i  transport, boende 

och  industri. En  storskalig utbyggnad av  vindkraft  i  Sverige  skulle  framförallt bidra  till målet 50 % 

förnyelsebar  energi  2020  i  Sverige  och  indirekt  till  målsättningen  10  %  förnyelsebar  energi  i 

transportsektorn om andelen elbilar ökar.  

I  Sverige  har  riksdagen  den  16  juni  2009  antagit  en  planeringsram  som  innebär  att  det  ska  vara 

möjligt att producera ca 30 TWh elenergi årligen från vindkraft  i Sverige år 2020. (Riksdagen, 2009) 

Bakgrunden  är  att  regeringen  föreslog  i mars  2009  i  propositionen  En  sammanhållen  klimat‐  och 

energipolitik  prop  2008/09:162  att  det  ska  gå  att  bygga  ut  vindkraften  i  Sverige  till  30  TWh  årlig 

produktion år 2020. Dessa 30 TWh ska vara fördelade med 20 TWh på land och 10 TWh till havs. En 

årlig produktion på  ca 30 TWh antas motsvara en  installerad effekt på  ca 12 000 MW.   Det är en 

mycket  stor  utbyggnad med  beaktande  av  att  i  april  2012  var  den  samlade  installerade  effekten 

vindkraft i Sverige 2812 MW (Vindstat, 2012). År 2011 skedde den största utbyggnaden av vindkraft 

hittills, den installerade effekten ökade med ca 765 MW. En kraftigt utbyggd vindkraft ökar behovet 

av reglerkraft. Denna studie avser att ge uppskattning av vattenkraftens i Sverige reglerförmåga.  

1.2	Mål		
Målsättningen  med  detta  arbete  är  att  undersöka  hur  vattenkraften  i  Sverige  kan  reglera  en 

storskalig utbyggnad av vindkraft. Rapporten är neutral i frågan om vindkraft bör byggas ut eller inte 

då det  finns många  alternativ  för  hur  energisystemet  kan  se ut  i  framtiden. Målsättningen  är  att 

kunna dra slutsatser om huruvida den reglerkapacitet som nu finns i vattenkraften räcker till för att 

reglera en storskalig utbyggnad av vindkraft. 

1.3	Avgränsningar	
Rapporten avgränsar sig till att studera vindkraftsutbyggnad och vattenkraftsproduktion i Sverige. Då 

de  nordiska  ländernas  elnät  är  sammanbundna  skulle modellen  egentligen  behöva  omfatta  hela 

Norden.    Genom  att  rapporten  begränsar  sig  till  att  studera  vattenkraften  behandlas  övrig 

produktion,  last  dvs  efterfrågan  på  el  och  överföringskapaciteter  som  deterministisk.  Denna 

information kommer ifrån verklig statistik från Svenska Kraftnät och Svensk Energi. 

Reglerförmågan undersöks genom en vidareutveckling av modellen som användes i Elforsks rapport 

09:88 Balansering av vindkraft och vattenkraft  i norra Sverige som studerade vattenkraftens  i norra 

Sverige  reglerförmåga  till  att  inkludera  vattenkraftverk,  elförbrukning  och  övrig  produktion  i  hela 

Sverige. Sedan november 2011 är Sverige  indelat  i  fyra elområden, modellen  tar hänsyn  till detta. 
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Den grundläggande  teorin som används  i modellen  i Elforsks rapport kommer  ifrån boken Efficient 

Operation  and  planning  of  Power  Systems.  (Söder &  Amelin,  Efficient Operation  and  Planning  of 

Power Systems, 2010)  (Söder & Amelin, Efficient Operation and Planning of Power Systems, 2010) 

(Söder & Amelin, Efficient Operation and Planning of Power Systems, 2010) 

I modellen är avgränsningen att  ta med  vatten  kraftverk  större 10MW  i Norrland.  I Götaland och 

Svealand är denna avgränsning sänkt  till 5 MW då vattenkraftverken  i de södra delarna av Sverige 

generellt  sett  är mindre.  I  de  fall  information  varit  tillgänglig  har  även  ett  fåtal mindre  kraftverk 

medtagits i södra Sverige då det i vissa fall leder till orealistiska förenklingar om dessa inte medtagits.  
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2.	Litteraturstudie		

2.1	Elproduktion	i	Sverige	idag		
Syftet  med  detta  avsnitt  är  att  kortfattad  beskriva  hur  elproduktionen  i  Sverige  sker  och  vilka 

energikällor som kan användas  för  reglering.  I Sverige var produktionen av elenergi  fördelad enligt 

följande  år  2011;  45 %  vattenkraft,  40 %  kärnkraft,  4 %  vindkraft,  11 %  övrig  produktion.  I  övrig 

produktion ingår gasturbiner, konventionella kondenskraftverk, kraftvärme och industriellt mottryck. 

Det  finns  även  en mycket  liten  del  av  elenergin  som  produceras  av  solceller.  Vindkraften  är  den 

energikälla som ökar snabbast just nu genom subventioner och höga statliga målsättningar.  

Vattenkraft 	

Sverige har en stor produktion av elenergi från vattenkraft. Vattenkraften byggdes ut i Sverige under 

framför  allt  1900‐talets  första hälft. Vattenkraft  är  en  förnyelsebar  energikälla  som har den  stora 

fördelen  att  den  är  reglerbar.  Den  totala  vattenkraftsproduktionen  varierar  dock  från  år  till  år 

beroende på om det är ett torrår eller våtår. Den normala årsproduktionen från vattenkraften är ca 

65 TWh  i Sverige. Skillnaden mellan ett  torrår och ett våtår kan vara så stor som 30 TWh.  (Svensk 

Energi, 2011) Större delen av de svenska vattenkraftverken är belägna i de norra delarna av Sverige. 

Detta medför att stora mängder elenergi överförs från norr till söder i Sverige. Vattenkraften har stor 

potential att användas som reglerkraft då momentan produktion enkelt kan varieras (effekt) genom 

att man tappar olika mycket vatten. Vattenkraftsproduktionen i Sverige beskrivs mer i detalj i avsnitt 

2.4 och i bilaga A. 

Kärnkraft	

Sverige  är  sett  till  befolkning  och  energianvändning  ett  av  världens  kärnkrafttätaste  länder. 

Kärnkraften introducerades i början 1970‐talet i Sverige.  Kärnkraftverk har höga fasta kostnader och 

producerar generellt sett alltid elenergi med full effekt. Det finns  inga anledningar att  inte köra ett 

kärnkraftverk med  full effekt om det är  igång.  I Sverige har dock kärnkraften drabbats av  tekniska 

problem  flera  år  i  rad  med  långa  driftavbrott  som  följd.  År  2011  producerade  den  svenska 

kärnkraften 58 TWh jämfört med 74 TWh under rekordåret 2004. (Svensk Energi, 2011) Kärnkraftens 

vara eller icke vara är i mångt och mycket en politisk fråga. Olyckan i Japan 2011 då kärnkraftverket 

Fukushima drabbades av en härdsmälta efter att en jordbävning och efterföljande tsunami som slog 

ut reservkraften, höjde debattläget om kärnkraftens för‐ och nackdelar. I Tyskland beslutades om en 

avveckling,  ett motsvarande  beslut  i  Sverige  skulle  få  stora  konsekvenser  då  kärnkraften  står  för 

mycket  större  andel  av  elproduktionen  i  Sverige  jämfört  med  i  Tyskland.  (TT,  2011).  I  Sverige 

stängdes  Barsebäck  ner  år  2005  efter  politiska  påtryckningar  med  följden  att  ett  stort 

produktionsunderskott  uppstod  i  södra  Sverige.  Detta  syns  tydligt  sedan  introduktionen  av 

elområden den 1 november 2011 i Sverige. Priserna har hittills varit generellt sett högre i elområde 4, 

under perioden 1 november 2011 till 31 mars var spotpriserna  i elområde 4 knappt 5 % högre än  i 

elområde 3. (Energimarknadsinpektionen, 2012) 
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Vindkraft	

Vindkraft  skiljer  sig  från  tidigare  diskuterade  energikällor  då  det  är  en  variabel  energikälla  som 

behöver  balanseras.    Att  använda  vinden  som  energikälla  har  pågått  långt  innan  dagens 

vindkraftverk,  i  Sverige  finns  det många  väderkvarnar  som  fortfarande  står  kvar.  Vindkraft  som 

energikälla  för  elproduktion  i  Sverige  är  dock  relativt  ny,  det  är  först  de  senaste  åren  som 

produktionen ökat markant.  

Övrig	värmekraft	

I  övrig  värmekraft  ingår  gasturbiner,  konventionella  kondenskraftverk,  kraftvärme  och  industriellt 

mottryck.  Konventionella  kondenskraftverk  och  gasturbiner  kan  användas  för  att  balansera 

effektvariationer.  Gasturbiner  kan  startas  upp  med  mycket  kort  varsel  men  är  dyra  i  drift. 

Konventionella kondenskraftverk kan gå på sparlåga för att möjliggöra en snabb uppstart och på så 

sett  användas  till  reglering.  Att  starta  ett  kallt  kondenskraftverk  kan  dock  ta  flera  timmar,  vid 

uppstartandet  av  kondenskraftverk  tillkommer  en  betydande  uppstartskostnad.  Jämfört  med 

vattenkraften  är produktionen  av el  från  gasturbiner och  kondenskraftverk mycket  liten  i  Sverige. 

Produktionen av elenergi från kraftvärme styrs  i första hand av värmebehovet. Elenergi producerad 

genom  industriellt  mottryck  sker  i  samband  med  produktion  i  industrianläggningar  till  exempel 

pappers och massaanläggningar. Kraftvärme och  industriellt mottryck är därför svårare att använda 

för reglering än konventionell kondenskraft och gasturbiner. 

2.2	Vindkraftutbyggnaden	
Det  som  riksdagen  beslutat  är  en  planeringsram,  att  det  ska  vara möjligt  att  bygga  ut  30  TWh 

vindkraft  till  år  2020.  En  planeringsram  innebär  inte  att  det  garanterat  kommer  att  byggas  ut  så 

mycket  vindkraft  i  Sverige men  att  Sveriges  kommuner  ska  ha med  i  planeringen  för  så mycket 

vindkraft.  I planeringsramen är 20 TWh  landbaserad  vindkraft och 10 TWh havsbaserad  vindkraft. 

(Miljödepartementet  , 2009) Hur stor utbyggnaden av vindkraft kommer att bli  i Sverige är svår att 

uppskatta  då många  faktorer  påverkar.  Det  viktigaste  är  att  projekten  är  ekonomiskt  lönsamma, 

detta  påverkas  av  statliga  subventioner  som  elcertifikat  och  dylikt.  Enligt  de  senaste 

uppskattningarna baserat på dagens elcertifikatsystem kommer utbyggnaden av vindkraft att bli ca 

11  TWh  till  år  2020.  (Energimyndigheten,  2012)  Elcertifikatsystemet  kom  till  år  2003  och  är  ett 

system  för  att  bidra  till  förnyelsebar  elproduktion.  Elcertifikatsystemets  målsättning  är  att  öka 

produktionen  av  el  från  förnyelsebara  energislag med  25  TWh  jämfört med  2002  års  produktion. 

Elleverantörer måste köpa elcertifikat för att uppnå en viss kvotplikt mellan certifikat och såld energi 

vilket skapar en efterfrågan på elcertifikat och intäkter till producenter av förnyelserbar elenergi som 

är berättigade till elcertifikat. Kvotplikten det vill säga den mängd certifikat man måste  inneha ökar 

för varje år  fram  till år 2020. Det gör att  incitamenten  för att  investera  i  förnybar produktion ökar 

successivt för varje år. Man kan spara certifikat från ett år till ett annat, skulle certifikaten ta slut ett 

år och elsäljare inte ha tillräckligt många får denne betala en straffavgift. (Energimyndigheten, 2011) 

Det viktigaste stödet för utbyggd vindkraftproduktion förutom Elcertifikatsystemet är Vindpilotstödet 

som  stödjer utbyggnad av  storskalig vindkraft. Vindpilotstödet har  funnits  sedan 2003, under åren 

2003‐2007  avsatte  regeringen  350  miljoner  till  Vindpilotprojekt.  Regeringen  förlängde  sedan 

Vindpilotstödet och avsatte ytterligare 350 miljoner för åren 2008‐2012. Vindpilotstödet är till för att 

minska kostnader för ny vindkraft och främja ny teknik.  
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En  annan  faktor  som  till  stor del påverkar  är  komplicerade  tillståndsprocesser  som  kan dra ut på 

tiden och försena projekterade utbyggnader. Det så kallade ”Nimby” not in my backyard fenomenet 

är vanligt förekommande vid vindkraftprojekt. Människor är i allmänhet positiva till vindkraft så länge 

den  inte byggs  i närheten av dem  själva då många anser att den  förfular och  förstör miljön. Med 

beaktande av hur mycket den  installerade effekten vindkraft ökat de senaste åren är det troligt att 

den fortsätter att öka. På grund av svårigheter att förutspå framtida utbyggnadstakt är det önskvärt 

att studera flera olika scenarior för utbyggnad av vindkraften i Sverige och dess konsekvenser. 

En  storskalig utbyggnad  av  vindkraft  kan  kräva  förstärkningar  av  elnätet.  Ett  vindkraftverks  effekt 

varierar  i och med att  vinden blåser olika mycket. Dessa effektvariationer måste balanseras  vilket 

medför att stora mängder elenergi måste överföras på elnätet. I denna studie kommer begränsningar 

i  överföringskapacitet  mellan  olika  elområden  inom  Sverige  och  export  och  import  från  övriga 

nordiska länder att studeras. Begränsningar inom vart och ett av fyra elområdena i Sverige kommer 

ej att  studeras.    I denna  studie antas  inte några  förstärkningar, utan nätet antas ha  samma  status 

som november 2011. 

I Elforsk rapport 04:34 Effektvariationer av vindkraft togs tidserier för effektvariationer fram för en 

utbyggnad av vindkraften till 4000 MW. Dessa fördelades upp mellan de olika elområdena i Sverige: 

elområde  1; 305 MW,  elområde  2; 475 MW,  elområde  3;  1335 MW  och  elområde  4;  1885 MW. 

(Magnusson, Krieg, Nord, & Bergström, 2004) Det är data från denna studie som sedan används och 

skalas  upp  för  att  skapa  olika  scenarier.  Rapporten  är  från  2005  och  antar  att  en  stor  del  av 

vindkraftprojekten  kommer  att  vara  havsbaserade.  Denna  prognos  har  dock  förändrats  då 

havsbaserad  vindkraft  i  Sverige  inte  är  lönsam,  kostnaderna  är  för höga  i  synnerhet  jämfört med 

landbaserad  vindkraft.  Anledningen  till  att  data  från  denna  rapport  ändå  används  är  att 

effektvariationer av utbyggd vindkraft studeras  i detalj.  I Rapporten har man utgått  ifrån historiska 

vindserier och sedan placerat ut vindkraftverk på tilltänkta platser och räknat med vilken effekt de 

skulle producera el  timme  för  timme.  I denna  studie  tas effektserier och  skalas upp  så med olika 

geografiskt fördelning i olika scenarier. 

I  Sverige  var  år  2011  96,5  %  av  alla  vindkraftverk  landbaserade  och  de  stod  för  94,1%  av  den 

installerade  effekten  och  91,9 %  av  produktionen. Havsbaserade  vindkraftverk  är  generellt  något 

större och på grund av gynnsammare vindlägen har de en högre nyttjandegrad. (Energimyndigheten, 

2012)  Prognoser  över  vindkraftutbyggnad  får  kontinuerligt  revideras  allt  eftersom  villkoren 

förändras.  I  slutändan  är  det  lönsamheten  för  vindkraftproducenterna  som  avgör  utbyggnaden. 

Teknologiska  framsteg  som  leder  till  lägre  kostnader  för  havsbaserad  kan  på  kort  tid  öka  antalet 

havsbaserade vindkraftprojekt och genomförande av dessa.  
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 tom. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Landbaserad:          

Installerad effekt 381,5 68,9 58,3 58,6 131,4 253,2 332,9 574 765,2 

Antal verk 662 76 64 53 97 148 188 308 380 

Havsbaserad:          

Installerad effekt 23 0 0 0 110,4 0,0 30 0 0 

Antal verk 13 0 0 0 48 0 10 0 0 

Tabell 1  Installerad effekt (MW) och antal verk för landbaserad och havsbaserad vindkraft 2003 ‐2011 
(Energimyndigheten, 2012) 

Tabell  1  visar  hur  många  kraftverk  som  installerats  per  år  från  2003  till  2011  fördelat  mellan 

havsbaserade och  landbaserade. Det  går  att  se  en  tydlig  trend  att  landbaserad  vindkraft ökar  för 

varje år. Utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften har varierat mer från år till år och en del år 

har  ingen  havsbaserad  vindkraft  byggts,  detta  beror  på  vilka  bidrag  som  kunnat  knytas  till  olika 

projekt. År 2007  togs den stora havsbaserade vindkraftparken Lillgrund  i Öresund  i drift därav den 

stora utbyggnaden  av havsbaserad  vindkraft  2007.  Lillgrund  är  en havsbaserad  vindkraftpark  som 

består av 48 vindkraftverk med en  sammanlagd effekt om 110MW.  Lillgrund  fick ekonomiskt  stöd 

från  Elcertifikatsystemet,  det  tidigare  systemet  Miljöbonus  och  Vindpilot  projektstöd  från 

Energimyndigheten. 

Län Installerad effekt (MW) Antal vindkraftverk

Västra Götaland 553,9 449

Skåne 453,8 353

Västerbotten 303,1 157

Jämtland 215,5 116

Halland 188,8 160

Kalmar 183,5 131

Dalarna 183,8 97

Gotland 181,4 177

Östergötland 130,1 132

Norrbotten 119,5 63

Jönköping 72,8 46

Blekinge 50,7 39

Värmland 34 18

Örebro 29,3 32

Gävleborg 25,2 16

Västernorrland 22,8 21

Uppsala 11 12

Kronoberg 3,8 5

Södermanland 3,5 4

Stockholm 2,1 6

Västmanland 0,1 2

Tabell 2 Installerad effekt och antal vindkraftverk i respektive län 2011 (Energimyndigheten, 2012) 

Tabell 2 visar hur vindkraften är fördelad mellan olika län. Skåne är det län som vindkraften är mest 

utbyggd  i  delvis  på  grund  av  den  tidigare  nämnda  vindkraftparken  Lillgrund.  Vindkraften  är mest 
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utbyggd i södra Sverige. Västra Götaland och Jämtland kommer på andra respektive tredje plats när 

det gäller installerad effekt vindraft. I Jämtland togs vindkraftparken i Havnäs, Strömsunds kommun i 

drift under 2010 vilket bidrar till Jämtlands framskjutna placering. Gynnsamma vindlägen kan hittas i 

såväl de norra som södra delarna av landet, det vittnar utbyggnaden av vindkraft om som sker i hela 

Sverige. Sverige har många ur vindsynvinkel gynnsamma platser  i  längs kusterna och på höga  fjäll. 

Utbyggnaden  går  sakta mot  vindkraftverk med  högre  effekt.  Under  2009  var medeleffekten  för 

nyinstallerade  kraftverk  1,8  MW,  2010  1,9  MW  och  2011  hade  den  stigit  till  2,0  MW. 

(Energimyndigheten, 2012)Den rådande trenden med större vindkraftverk drivs på av att tillverkare 

som  Vestas  kontinuerligt  tar  fram  större  vindkraftverk.  De  större  vindkraftverken  innebär  större 

visuella ingrepp i miljön vilket kan leda till mer negativa synpunkter från närboende.    

 

2.4	Reglering	och	elhandel	i	Sverige	
Detta avsnitt beskriver kortfattad hur reglering och handel av elenergi i Sverige går till och vilken roll 

Svenska  Kraftnät  har.  Elproduktion  planeras  på  kort  och  lång  sikt  och  om  förbrukningen  inte 

överensstämmer exakt måste den regleras. Både produktionen och förbrukning prognostiseras men 

det är svårt att alltid uppnå balans. När som helst kan det ske ett plötsligt produktionsbortfall eller 

förbrukningstopp och utöver det så är produktion från intermittenta produktionskällor som vindkraft 

och solkraft. Den svenska elhandeln sker till stor del på Nordpool som är den gemensamma elbörsen 

för de nordiska  länderna. Den skapades när elmarknaderna avreglerades. Den fysiska handeln äger 

rum dagen innan på Elspot sedan en handel för obalanser fram till timmen innan leverans på Elbas. 

Under  varje  drifttimme  sker  reglermarknad  då  Svenska  Kraftnät  anropar  reglerbud  för  att 

upprätthålla  systemfrekvensen. Efteråt  sker efterhandel om man har haft en obalans, det vill  säga 

matat in för lite och /eller köpt för mycket elenergi. 

Momentant automatisk frekvensreglering  

Inom timmen Svenska kraftnäts störningsreserver, reglerbud av Svk 

Timbasis Elbas – elhandel inom dygnet  

Dygnsbasis Elspot – elhandel dagen innan 

Längre sikt Säsongplanering vattenkraft, Schemaläggande av planerade driftunderhåll på kärnkraftverk och andra 
värmekraftverk. 
Tabell 3Tidsindelning för elhandel och reglering 

Vindkraftens	påverkan	

Vindkraftens  systempåverkan  i  form  av  orsakat  behov  av  motreglering  är  som  störst  på  några 

timmars sikt då vinden generellt sätt inte ändras drastiskt inom en timme men på några timmars sikt 

kan prognoser avvika ganska mycket från verkliga utfall när det gäller producerad mängd energi. Det 

är reglering av dessa variationer som undersöks i denna rapport. Försäljningsbud på Nordpool Elspot 

måste  läggas 12‐36  timmar  för  leverans  vilket  är  lång  tid  sett  till  vindkraften oförutsägbarhet, på 

Elbas  kan  bud  läggas  en  timme  före  leverans  för  att  kompensera  för  obalanser  exempelvis  en 

förändrad vindprognos. De största plötsliga effektvariationerna som kan uppstå från ett vindkraftverk 

är  när  det  går  ifrån  full  effekt  till  noll.  Det  kan  ske  om  vinden  blir  för  stark,  vindkraftverk  är 

konstruerade så att om vinden överstiger en viss styrka så slår vindkraftverkens generatorer av  för 

att  skydda  utrustningen.  Om  vindkraftverken  skulle  fortsätta  producera  el  skulle  de  riskera  att 

skadas.  Denna  form  av  effektvariationer  sker  plötsligt  och  regleras  med  frekvensreglering.  Ett 
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effektbortfall på grund av för stark vind skulle få störst konsekvenser om det sker i en vindkraftpark. 

Då skulle vindkraftparken gå  ifrån max effekt till noll effekt väldigt snabbt med  frekvensreglering.  I 

elsystemet sjunker då frekvensen som senare behöver återställas till normalnivå genom till exempel 

genom  ökad  produktion  av  vattenkraft.  Denna  form  av  effektvariationer  studeras  inte  närmare  i 

denna rapport då det är osannolikt att många vindkraftverk (100‐tals MW) skulle gå från full effekt 

till noll samtidigt då de är geografiskt utspridda. 

 

Elspot   

Elspot – handel med el som ska levereras det kommande dygnet. Handeln stängs kl 12.00 dagen före 

leverans.  Producenter  och  köpare  lämnar  in  köp  och  säljbud  och  utifrån  de  så  bestäms  ett  sk 

systempris för varje timme som används som referens för de finansiella marknaderna. På grund av 

att det  finns överföringsbegränsningar  så  får man olika  jämviktspriser  i olika områden.  Sedan den 

första  november  2011  är  Sverige  indelat  i  4  separata  elområden  och Norden  är  idag  (maj  2012) 

indelad  i 12 olika elområden. Finns det  inte några begränsningar är systempriset och  jämviktspriset 

samma  i  alla områden. Annars uppstår det olika priser  i de olika områdena på  grund  av brist  på 

överföringskapacitet. På Elspot finns det 3 olika sorters bud, timbud, blockbud och flexibla timbud. 

(Norpool, 2012) 

 

Elbas		

Elbas (Electricity Balance Adjustment System)  – handel med el för leverans den kommande timmen. 

Handeln stänger 1h före  leverans och pågår 24 timmar om dygnet 7 dagar per vecka. Med hjälp av 

Elbas kan aktörer korrigera sin handel från Elspot. Handeln på elbas startar två timmar efter Elspot 

har stängt och pågår fram till timmen innan leverans. På Elbas sker handeln lite annorlunda, alla bud 

listas och motparten kan sedan välja vilka bud denna vill acceptera. Kraftproducenter kan  lämna  in 

timbud eller blockbud på  flera  timmar. Varje bud måste dock accepteras  i  sin helhet, delar av ett 

blockbud kan inte accepteras. (Nordpool, 2012) Likviditeten på Elbas är dock låg då alla aktörer inte 

har  resurser  för  en  kontinuerlig  bemanning  av  Elbashandeln.  Flera  aktörer  tar  kostnaden  för  en 

obalans på eftermarknaden  istället. (Tipner, 2012) En stor andel av buden på Elbas görs troligen av 

vattenkraftproducenter  då  vattenkraft  är  enkel  att  reglera.  Storleken  av  denna  andel  är  inte 

tillgänglig, då Nordpool  inte uppger uppgifter om accepterade bud. Om en  stor el producent äger 

både vind och vattenkraft skulle denne kunna balansera för variationer i vindkraftproduktionen med 

sin vattenkraft på timbasis. (Svenska Kraftnät, 2012) 

 

Frekvensreglering	

Svenska  Kraftnät  har  ansvaret  för  den  kortsiktiga  balansen  för  det  svenska  elnätet  och  äger 

stamnätet.    Momentant  regleras  elnätet  genom  frekvens  reglering,  i  Sverige  är  den  nominella 

frekvensen som alltid eftersträvas 50 Hz. Plötsliga förändringar i produktion och konsumtion medför 

att  frekvensen  i  nätet  sjunker  eller  stiger.  Ett  oförutsett  produktionsbortfall  eller  ökning  av 

elanvändningen medför att frekvensen sjunker och motsatsen att den stiger. I det korta perspektivet 

är  små  förändringar  av  frekvensen  helt  normalt men  Svk  eftersträvar  alltid  att  upprätthålla  den 

nominella systemfrekvensen på 50 Hz. Vid normal drift är kravet på frekvenshushållning 50 +/‐ 0,1Hz 

och att ett dimensionerade fel inte leder till frekvens lägre än 49,5 Hz. Ett dimensionerande fel är det 

största  enskilda  fel  som  kan  inträffa  det  vill  säga  ett  borfall  av  den  största  produktionsenheten. 
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(Svenska  Kraftnät,  2008)  I  Sverige  sker  det  genom  att  det  finns  kraftverk  som  är  automatiskt 

frekvensstyrda det vill säga när frekvensen i nätet stiger minskar de automatiskt sin produktion och 

motsatsen  om  frekvensen  i  nätet  sjunker. Dessa  kraftverk  är  i  stor  utsträckning  vattenkraftverk  i 

Sverige.  Ett  kraftverk  som  används  i  frekvensregleringen  upplåter  en  del  av  sin  maximala 

produktionskapacitet och har alltid  viss  lägsta produktion  för att alltid  kunna öka eller minska  sin 

produktion.    Utöver  automatisk  frekvensreglering  har  Svk  en  störningsreserv  som  består  av 

mestadels gasturbiner som snabbt kan startas upp. Störningsreserven delas  in  i snabb och  långsam 

där den  snabba  störningsreserven  ska vara  tillgänglig  inom 15 min. Svenska kraftnät avropar även 

reglerbud inom timmen för att återställa frekvensen.  (Svenska Kraftnät, 2012) 

Eftermarknad	

Dagen efter  sker en avräkning  för balansansvariga om uttag och  inmatning  av elenergi  skiljt  sig.  I 

produktionsledet är det  tvåprissystem med ett nedregleringpris och uppregleringpris beroende på 

hur  produktion  och  förbrukning  skiljt  sig.  Vid  timmar  med  uppreglering  får  producenter  som 

producerat  för  mycket  betalt  marknadspriset  för  överskottsproduktion  och  producenter  som 

producerat  för  lite  får  betala  uppregleringspriset  som  normalt  är  högre  än  marknadspriset 

(spotpriset)  för  den  saknade  elenergin.  Vid  timmar  med  nedreglering  får  producenter  som 

producerat  för  lite  betalt marknadspriset  för  underskottet  och  producenter  som  producerat  för 

mycket  får betala nedregleringspriset  som normalt  är högre än marknadspriset  för överskottet av 

produktion. En producent kan aldrig  tjäna på att ha en obalans. En balansansvarig  förbrukare kan 

dock tjäna på en obalans om den förbrukar mindre än planerat de timmar det är uppreglering och 

motsatsen då de förbrukar mer än planerat de timmar det är nedreglering. (Svenska Kraftnät, 2012) 

 

2.5	Vattenkraftproduktion	i	Sverige	
Produktionsplanering	

Alla  större  vattenkraftsproducenter  använder  sig  av  någon  form  av  optimeringsmodell  där 

vattenkraften  körs mot  priset med  avsikt  att maximera  vinsterna. Allt  vatten  i magasinen har  ett 

värde, värdet bestäms av förväntade framtida elpriser. Elpriser är svåra att förutspå och påverkas av 

ett stort antal faktorer,  i Sverige är en av de viktigaste faktorerna tillrinningen av vatten. År när det 

regnar  mycket  är  vattenkraftproduktionen  stor  vilket  resulterar  i  lägre  elpriser.  I  och  med  att 

framtida  elpriser  är  okända  uppdaterar  vattenkraftsproducenter  produktionsplaneringen  för 

vattenkraften kontinuerligt både den kortsiktiga på timbasis och den långsiktiga säsongsplaneringen. 

Vid  en  ökad  andel  vindkraft  i  det  svenska  elsystemet  kommer  vattenkraftsproducenterna minska 

produktionen  under  blåsiga  veckor med  hög  vindkraftsproduktion. Vatten  som  i  den  ursprungliga 

planeringen  skulle  tappats  under  den  blåsiga  veckan  kommer  att  tappas  under  veckor med  lägre 

vindkraftsproduktion.  (Lindhe, 2011)  I olika älvar  finns det olika möjligheter  för  reglering.  Ju större 

magasin och desto generösare vattendomar  som påverkar  tappningar desto  större möjligheter  för 

reglering och säsongsplanering. I denna studie antas det att vattenkraftverken producerar så mycket 

el som möjligt givet villkor på hur mycket vatten som det ska vara  i magasinen  i slutet av veckan. 

Målvärdet  för magasinfyllnadsgraden är  ifrån Svensk Energis statistik  från år 2009. Detta skiljer sig 

alltså  ifrån hur produktion av vattenkraft sker ut  i verkligheten då  inget vatten kan ”flyttas” från en 

vecka till en annan. Det förkommer  ingen säsongsplanering  i modellen då simuleringsperioden bara 

är en vecka.  
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Låg regleringsgrad innebär att det tar lång tid att fylla ett magasin, motsatsen är hög regleringsgrad, 

att det tar kort tid att fylla ett magasin. Vattenmagasin kategoriseras i dygns‐, vecko‐ och årsmagasin 

beroende på storlek och regleringsgrad. Exempel på årsmagasin är de stora fjällmagasinen som fylls 

upp  en  gång per  under  vårfloden och  sedan  successivt  töms under  året  för  att  vara  så  gott  som 

tomma när nästa vårflod startar.   Veckomagasin är magasin som  lagrar vatten under helgen för att 

sedan använda det under veckan när efterfrågan är större.  I norra Sverige har man på grund av de 

stora fjällmagasinen större regleringsmöjligheter än i södra Sverige. I södra Sverige fungerar de flesta 

kraftverk mer som strömkraftverk det finns inga stora ”snömagasin”. I södra Sverige är det  i vanliga 

fall  inga  stora mängder  snö  som  smälter  på  våren.  Vänern  och  Vättern  fungerar  dock  som  stora 

vattenmagasin där stora mängder vatten kan lagras för framtida reglering. Generellt så kommer stor 

del av nederbörden som regn även under vintern i södra Sverige. 

Vattenregleringsföretag	

Finns det mer än två ägare av kraftverk i en älv ska det finnas ett vattenregleringsföretag. Oftast äger 

man  i norra Sverige fjällmagasinen gemensamt. Det  innebär att man äger en viss mängd av vattnet 

som  finns  i magasinen var. Om  två ägare vill  tappa olika mycket  så  sker kraftutbyte, den  som vill 

tappa mer  får köpa energi av den som vill  tappa mindre. Detta medför att vattenkraftsägaren kan 

producera  så  mycket  energi  den  själv  vill.  Vid  älvar  där  regleringen  sköts  av  ett 

vattenregleringsföretag  får  de  olika  ägarna  av  kraftverken  skicka  förslag  på  tappningar  till 

regleringsföretaget  som  sedan  viktar  kraftföretagens  ägande  i  älven  och  beslutar  om  tappningen. 

Exempelvis  I  Ljusnan  är  dygnet  indelat  i  fyra  delar  och  kraftverksägarna  får  lämna  förslag  på 

tappningar i sextimmarsblock. Hur indelningen är beror på hur vattendomarna ser ut i den specifika 

älven. (Göransson, 2011) 

Domar	

Vattendomar  är  domar  som  begränsar  hur  tappning  får  ske  från  ett  vattenkraftverk.  Gamla 

vattendomar tar ej hänsyn till miljön i lika stor utsträckning som nya. Vattendomarna skrevs generellt 

sett  när  vattenkraftverken  byggdes  eller  senast  byggdes  om  vilket  innebär  att  i  princip  all 

vattendomar  i Sverige är mycket gamla. Kraftbranschen undviker att överklaga vattendomar därför 

att det om  förändring  sker  skulle det  leda  till  en  striktare  reglering.  (Skote, 2011) Omgivningarna 

kring älvarna har förändrats sedan vattenkraftverken byggdes och det har blivit populärare att bygga 

nära stranden. Om vattendomarna skulle utnyttjas till max skulle detta kunna leda till kritik från den 

allmänna opinionen i älvens närhet. Regleringen i Göta älv är ett exempel där Vattenfall frivilligt slutit 

avtal med länsstyrelsen och gått med på att inte utnyttja vattendomarna till max. (Damgren, 2011)En 

reglering  av  en  stor mängd  vindenergi  skulle medföra  att  vattendomarna utnyttjas mer. De  stora 

variationerna  i  flöden skulle påverka stränderna  längs älvarna och naturen. Mindre vattendrag kan 

ibland  helt  sakna  vattendomar  och  regleras  enligt  gammal  hävd.  Det  innebär  att  det  kan  bli 

problematiskt  om  kraftverksägaren  vill  ändra  regleringen  drastiskt.  Det  kan  dock  bli  svårare  att 

hänvisa  till  gammal  hävd.    I  en  dom  från  Mark  och  Miljödomstolen  i  april  2012  förbjöds  tre 

vattenkraftverk  i Västmanland  att  fortsätta  verksamheten  utan  tillstånd. De  tre  vattenkraftverken 

hänvisade till gammal hävd. Domen kan bli vägledande, gamla vattenkraft kan tvingas söka till stånd 

hos länsstyrelsen. (Sveriges Radio, 2012) 
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Miljöpåverkan	

Det finns fyra skyddade älvar i Norrland och ett antal kortare skyddade älvsträckor där vattenkraften 

inte  tillåts byggas ut. Detta  för att bevara natur och djurliv och ha en naturlig vattenföring  . Fiskar 

som vandrar uppför älvarna för att leka påverkas negativt av utbyggnaden av vattenkraften även om 

det går att bygga ”fisktrappor” eller liknande. Det finns idag inga planer på att förändra dessa regler 

och  bygga  fler  nya  vattenkraftverk.  (Kuhlin,  Skyddade  älvar,  2011).  Detta  medför  att 

energiproduktionen  från vattenkraft  i Sverige  inte kommer att öka  i någon större utsträckning den 

närmaste tiden. Det finns mycket som kraftbranschen kan göra för att minska vattenkraftens skadliga 

miljöpåverkan  till  exempel:  fisktrappor,  anpassad  reglering,  turbiner  som  skadar  djurlivet mindre, 

utskov och inskov som bidrar till ett naturligt flöde av vatten med flera. Gemensamt är att allt kostar 

pengar för företagen. (Kling, 2008) Vattenkraftens miljöpåverkan i kombination med föråldrade lagar 

kommer göra det svårt för Sverige att uppfylla kraven  i EU: s‐vattendirektiv till år 2015 enligt Björn 

Risinger, generaldirektör för den nya Havs‐ och vattenmyndigheten. (Alskog, EU vill se Sveriges fiskar 

vandra fritt, 2011) 

Utbyggnation	

De höga elpriserna  i Sverige under andra halvan av 00‐talet  i kombination med elcertifikatsystemet 

har  lett  till  att många  vill  bygga  ut  vattenkraften.  Vattenkraften  i  Sverige  har  dessutom  eftersatt 

underhåll som också bidrar. Miljödomstolen får dagligen förfrågningar om gällande vattendomar för 

vattenkraftverk då  så väl  små privata ägare  som de  stora elkraftföretagen gärna vill bygga ut  sina 

existerande  kraftverk, modernisera  och  även  bygga  nya  kraftverk.  (Alskog,  Vattenkraften  slipper 

miljökrav, 2011) Det är dock  inte  troligt att ett  stort antal nya vattenkraftverk byggs då det  flesta 

älvar antingen är  fullt utbyggda eller skyddade. Enligt Svensk Vattenkraftförening  finns det dock ca 

2000  småskaliga  vattenkraftverk  i  Sverige  som  inte  är  i  drift.  En  upprustning  och  drifttagande  av 

dessa kan ge årsproduktion på ca 2,7 TWh. (Svensk Vattenkraftförening, 2009) 

 

2.6	Modeller	av	vattenkraftsproduktion	
Syftet med detta avsnitt är att kort beskriva  liknande modeller som  idag används för simulering av 

vattenkraftsproduktion.  Två  olika  modeller  beskrivs  i  detta  avsnitt  den  ena  simulerar 

vattenkraftsproduktion vars simuleringar används som underlag för produktionsplanering. Den andra 

simulerar  all  elproduktion  i  Sverige  inkluderat  vattenkraftsproduktionen.  I  den  modellen  är 

vattenkraftsproduktion betydligt mer översiktligt behandlat då modellens utdata är en prisprognos 

på elmarknaden.   

Sintef	Shop	

Shop (Short term hydro model planning) är ett program för att planera produktionen av vattenkraft 

på  kort  sikt  i  en  älv.  Shop  är  framtagen  av  norska  SINTEF  som  är  en  oberoende 

forskningsorganisation.  Shop  är  i  sitt  grundutförande mer  av  en  forskningsmodell med  ett  enkelt 

gränssnitt  för  inmatning  av  data.  En  vidareutvecklad  kommersiell  version  av  Shop  med  grafiskt 

användargränssnitt är framtagen av Powel, ett företag som tillverkar  it‐lösningar för energisektorn. 

Den kommersiella versionen Powel Shop används av flera kraftbolag bland annat av Statkraft, E.ON 

och Fortum för planering av vattenkraftsproduktion. (Hansson, 2011). Powel erbjuder även ett flertal 
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andra modeller som i olika avseenden kan användas för planering vattenkraftproduktion på kort och 

lång  sikt.  Till  exempel  Powel  Inflow  som  används  för  att  detaljerat  kunna  förutspå  tillrinning  av 

vatten.  Genom  att  förutspå  tillrinning  kan  man  minska  översvämningsrisker  och  bättre  planera 

produktionen. Powel  Inflow utgår  i  första hand  från prognoser  av nederbörd och  temperatur.  Till 

exempel att  få  reda på när eventuella snölager kan  tänkas smälta och hur mycket vatten som kan 

rinna till magasinen om det sker. (Powel, 2012) 

Det huvudsakliga användningsområdet  för Shop är att optimalt utnyttja möjliga resurser och på så 

sett maximera vinsten  för den undersökta perioden. Med andra ord när är det optimalt att  tappa 

vatten  och  producera  el  för  en  producent.  Shop  används  för  att  planera  produktion  7‐14  dagar 

framåt. Tidsupplösningen  går att  ställa  in mellan 15 min  till 1 h. Det är möjligt att  studera  längre 

tidsperioder men då blir mängden  indata mycket  stor och beräkningstiderna orimligt  långa.  Shop 

fungerar som ett stort  linjärt optimeringsproblem, och använder sig av en extern  lösare CPLEX som 

används  för  linjära  optimeringsproblem  och  är  framtagen  av  IBM.  Elenergi  som  produceras  kan 

antingen  säljas  på  elmarknaden  eller  antas  gå  till  ett  fast  kontrakt  på  att  leverera  en  effekt. Om 

elenergin ska säljas på elmarknaden måste användaren själv mata  in prognoser på elpriser. (Sintef, 

2011) 

Shop  tar  hänsyn  till  flera  olika  verkliga  begränsningar,  här  följer  en  beskrivning  av  ett  urval. 

Hydrologisk balans, det vill säga krav på magasinnivåer, tappningar vilket begränsar möjligheterna till 

reglering.  Startkostnader och stoppkostnader för kraftverk, varje ändring av tappningen sliter lite på 

kraftverket och medför en kostnad. För vattenmagasin inmatas både volym och vattennivå, då det är 

svårt att beskriva sambandet mellan volym och nivå  för exempelvis sjöar behövs uppmätta värden 

anges.  Kraftverken  går  att  beskriva med  hög  detaljnivå  när  det  gäller  turbiner  och  generatorer. 

Exempelvis finns det en hög noggrannhet för olika verkningsgrader vid olika fallhöjder. (Sintef, 2011) 

De viktigaste resultaten som genereras från en simulering är: 

 Förutspådda magasinnivåer 

 Kraftproduktion 

 Tappning 

 Marginalkostnader för ytterligare produktion 

 Handel som sker på elmarknaden 

(Sintef, 2011) 
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Figur 1 Illustration av vattenkraftsplanering, (Sintef, 2011) 

Ovan en illustration av ett kraftsystem med tre kraftverk och optimal produktion för 3 dagar.Den kan 

tolkas som att produktionsplaneraren minskar produktionen på morgonen och natten då efterfrågan 

är  lägre  än  på  dagen.  Kraftverk  2  har  konstant  effekt  vilket  kan  bero  på  högre  kostnader  för 

start/stopp för detta kraftverk. 

POMO‐	Sweco	

Pomo  är  en  modell  framtagen  av  Sweco  för  att  förutspå  elpriser,  den  simulerar  alltså  hela 

elmarknaden  och  inte  bara  vattenkraften  i  Sverige.  Den  räknar  ut  en  jämvikt mellan  utbud  och 

efterfrågan  och  vad  elpriset  blir  vid  denna  jämvikt.  Modellen  är  en  optimeringsmodell  som 

maximerar producenternas  vinster. Den  förutspår om  el  kommer  att produceras  i  vattenkraftverk 

eller termiska kraftverk. Modellens utdata är ett genomsnittligt elpris för de kommande veckorna. Då 

tillgången  på  vatten  i magasinen  till  stor  del  påverkar  elpriset  är modelleringen  en  viktig  del  av 

modellen. Modellen är förenklad så att alla vattenmagasin i Sverige är i hopslagna till ett enda stort. 

Den är förenklad också  i det avseende att den  inte tar hänsyn till transmissionsbegränsningar  inom 

olika prisområden. (Sweco, 2011) Detta ska dock vidareutvecklas innan prisområden införs i Sverige. 

Modellen har en separat undermodell för att förutspå snösmältning separat och på så sett veta hur 

mycket vatten  som kommer att bli  tillgänglig  för vattenkraftproduktion. Efterfrågan  i modellen  tar 

hänsyn till att det finns priskänsliga konsumenter i form av industrier som minskar sin efterfrågan vid 

höga elpriser. Pomo använder statistiska funktioner  istället för givna data för tillrinning, efterfrågan 

och  basproduktion,  detta möjliggör  att  Pomo  kan  räkna  ut  volatiliteten  för  det  prognostiserade 

elpriset och på sätt ge en  fördelning över olika prisnivåer. Sweco använder sig av modellen när de 

säljer  prognoser  till  kunder  som  oftast  är  stora  konsumenter  av  el  och  därför  har  ett  behov  av 

prognoser om framtida elpriser. Trots dessa förenklingar ger den enligt Sweco själva en bra prognos 

av framtida elpriser. Modelleringen av vattenkraften visar att mängden lagrat vatten i magasinen är 

det  som mest påverkar elpriset. Det är helt  logiskt även om en noggrannare modellering  som  tar 

hänsyn  var  och  i  vilka magasin  vattnet  finns  tillgängligt  troligen  skulle  förbättra  prognoserna  och 

modellens resultat.  (Sweco, 2011) 
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3.	Modell	

3.1	Inledning	
Modellen är en  vidareutveckling av den  som användes  i Elforsk  rapport 09:88  som  i  sin  tur är en 

påbyggnad  av modellen  som  finns  beskriven  i  boken  Systemplanering.  (Söder &  Amelin,  2010)  I 

Elforsk rapport 09:88 undersöktes vattenkraftens i Norrlands reglerkapacitet.  

Modellen är uppbyggd som ett stort  linjärt optimeringsproblem. Den är skriven  i GAMS som är ett 

språk  som  enkelt  möjliggör  modellering  av  stora  optimeringsproblem.  GAMS  löser  inte  själv 

problemet  utan  anropar  istället  en  extern  lösare  för  att  lösa  problemet.  Det  finns  olika  lösare 

anpassade för olika optimeringsproblem linjärt, ickelinjärt osv. GAMS används för problem inom flera 

olika  discipliner  som  ekonomi,  teknik  med  flera  där  problem  kan  formuleras  som  matematiska 

optimeringsproblem.  

GAMS har använts och vidareutvecklats under en  lång  tid, den  första versionen  släpptes  redan år 

1978. GAMS  startade  som ett projekt  vid  International bank  for Reconstruction and Development 

som  är  en  del  av  World  Bank  group.  Sen  1987  vidareutvecklas  GAMS  av  GAMS  Development 

Corporation och är en kommersiell produkt. Den första versionen för PC släpptes år 1988. Det är en 

väl beprövad programvara som används i denna studie. Den lösare som GAMS använder sig av i detta 

examensarbete är CPLEX från IBM som används för linjära optimeringsproblem.   

Modellen  behandlar  hela  Sveriges  vattenkraftproduktion.  Det  finns  256  inlagda  vattenkraftverk  i 

modellen. Modellen är förenklad i det avseendet att endast vattenkraftverk med en större effekt än 

5 MW är  inkluderade. Ifall  information varit tillgänglig har även enstaka mindre kraftverk medtagits 

detta för att det blir ”fel” att bara ha med ett större kraftverk om en älv innehåller ett flertal mindre. 

Denna  förenkling  innebär att ca 96,5% av all  installerad vattenkraft är med  i modellen. Den  totala 

installerade  effekten  av  vattenkraft  i  Sverige  är  ca  16  200  MW.  Den  totala  effekten  av 

vattenkraftverken i modellen är 15 640 MW. 

Tappningsregler är medtagna utifrån den  information  som kraftbolagen uppgivit. Det  finns mycket 

stora mängder  information om  varje  vattenkraftverk och damm  tillgängligt  i de  vattendomar  som 

finns tillgängliga på de olika miljödomstolarna Umeå tingsrätt, Östersunds tingsrätt, Nacka tingsrätt, 

Vänerborgs tingsrätt och Växsjö tingsrätt. Varje vattendom kan vara på flera hundra sidor och de kan 

innehålla  information  sen hundra år  tillbaka. Stora delar av denna  information har visserligen  inte 

med reglering av vattennivåerna och tappningar att göra. Men den stora mängden information är för 

omfattande  att  i  detalj  gås  igenom  för  detta  projekt.  Därav  är  informationen  baserad  på 

tappningsregler  som  kraftbolagen  uppgett  som  de  viktigaste  när  det  gäller  produktionen  i  olika 

kraftverk. Detta medför att det kan finnas en del tappningsregler som modellen  inte tar hänsyn till. 

Ett medtagande av alla  tappningsregler skulle även kunna  leda till att  tidsåtgången som det  tar att 

göra  en  simulering  med  modellen  skulle  ta  väldigt  lång  tid  och  ställa  höga  krav  på 

beräkningskapaciteten hos datorn. 

   



15 
 

3.2	Överblicksbild	av	modellens	struktur	och	dess	viktigaste	villkor		
Målfunktion 

Maximera vattenkraftproduktionen för en vecka 

Hydrologisk balans för varje kraftverk 

Magasin innehåll timme t = Magasin innehåll föregående timme ‐ Tappat vatten ‐ Spillt vatten + Lokal 

tillrinning  +  Tappat  vatten  från  föregående  kraftverk  som  rinner  till  timme  t  +  Spillt  vatten  från 

föregående kraftverk som rinner till timme t 

Lastbalans  

Last  elområde  z  =  Vattenkraftproduktion  elområde  z  +  Vindkraftproduktion  elområde  z  +  Övrig 

produktion elområde z + Import från övriga områden – Export till övriga områden 

Krav på innehåll i alla vattenmagasin vid veckans slut 

Slutinnehåll vattenmagasin  

Villkor som påverkar tappningar i kraftverk  

Exempel min och maxtappningar är olika för olika dagar och olika tider på året. 

Indata:  Övrig  produktion,  vindkraftproduktion,  last,  import  och  exportkapacitet,  startnivå  och 

målnivå i vattenmagasinen, tillrinning, överföringskapacitet över snitten 

Utdata: Vattenkraftsproduktion, spill från vattenkraften, elhandel mellan områden 

Modellens mål är att maximera vattenkraftproduktionen för en vecka under ett antal givna villkor. I 

praktiken  simuleras  vattenkraftens  förmåga  att  följa  en  given  förutbestämd  last.  De  viktigaste 

villkoren är kraven på att det ska vara en viss magasinnivå  i slutet av veckan. Det finns även villkor 

om att det måsta finnas avsättning för producerad el och hydrologisk balans för varje kraftverk vilket 

beskrivs  mer  i  detalj  senare  i  detta  avsnitt.  Avsättningskapacitet  tas  fram  genom  verkliga 

produktionssiffror  för  övrig  elproduktion  och  överföringskapaciteter.  Finns  det  inte  tillräcklig med 

eleffekt en timme måste el importeras, det motsatta är om det finns ett överskott vilket innebär att 

el måste  exporteras.  Finns  det  inte  tillräcklig  avsättningskapacitet  spills  vatten.    I  olika  scenarion 

används olika antaganden om avsättningskapacitet, vindkraftutbyggnad, målnivåer  i vattenmagasin. 

Genom variation av målnivåerna kan modellen simulera olika former av säsongsplanering. 

Sverige delades den  första november 2011  in  i  fyra elområden vilket  innebär att det på grund av 

överföringsbegränsningar kan bli upp till 4 olika elpriser i Sverige på elbörsen Nordpool. Indelningen i 

fyra elområden kommer att visa var det finns transmissionsbegränsningar och var det finns behov att 

bygga  ut  och  förstärka  stamnätet. Alternativt  i  vilka  områden  elproduktionen  behöver  byggas  ut. 

Man strävar efter att inte ha några olika prisområden dvs samma pris överallt vilket skulle förbättra 

för  konsumenten.   Modellen  behandlar  varje  prisområde  separat  vilket  innebär  att  det  finns  fyra 

separata lastbalanser i modellen. Det vill säga tillgång och efterfrågan av elenergi måste vara lika stor 

i varje prisområde. Modellen tar bara hänsyn till överföringsbegränsningar mellan de fyra områdena 

och  import och export  till övriga  länder  som Sverige är  sammankopplat med dvs Tyskland, Norge, 
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Danmark,  Finland,  och  Polen.    Modellen  är  förenklad  så  till  vida  att  ingen  hänsyn  tas  till 

transmissionsbegränsningar  inom  varje område  i  Sverige. Det enda begränsningar  som  finns  inom 

Sverige är de över snitten mellan de olika områdena . 

 

3.3	Ekvationer	
Målfunktion	

 
1 ∗ , 2 ∗ ,

,
3 ∗ , 4 ∗ ,  

(1)  

 

Målfunktionen är att maximera vattenkraftproduktionen under en vecka. Målfunktionen summerar 

produktionen för alla vatten kraftverk i modellen över en vecka. Indexet z står för elområde och t är 

timme. Då  inte  alla  kraftverk  i hela  Sverige  är medtagna  i modellen  skalas produktionen upp per 

elområde för att kompensera detta. Maximeringen av vattenkraftproduktionen medför att modellen 

vill undvika att spilla vatten om möjligt. Start nivån i början av veckan och slutnivån i slutet av veckan 

i magasinen avgör hur mycket vattenkraftenergi som ska produceras under en vecka. Målfunktionen 

försöker att  sprida ut  vattenkraftproduktionen  så  att  så  lite  vatten  som möjligt  spills. Timmar när 

vindkraften  producerar  mycket  och  exportkapaciteten  inte  är  tillräcklig  så  minskas 

vattenkraftproduktionen genom att mindre vatten tappas och motsatsen när vindkraftproduktionen 

är  låg.  I  verkligheten  tappar  vattenkraftproducenter  vatten  när  elpriset  är  högt.  Att  maximera 

produktionen vattenkraft är inte exakt samma sak som att tappa när elpriset är högt. Skillnaden blir 

dock  inte så stor, maximeringen av vattenkraftproduktion  implicerar en minimering av spill och att 

undvika spill är det viktigaste för en vinstmaximerande vattenkraftproducent. Att spilla vatten är det 

samma som att spilla pengar.  Det finns även en alternativ målfunktion att minimera spilld energi.  

, ∗ ,

,

  (2)  

 

Straff	

  ∗ ,

,

, ,   (3)  

 

  ∗ , , ,   (4)  

 

I  en del  simuleringar  testas med  att  lägga  till  ett  straff på målfunktionen.  Ett  straff  för minimera 

import de veckor  import är tillåten  för att uppnå en  lastbalans. Vattenkraften ska användas  för att 

reglera  i första hand och  inte  import av elenergi. Genom att ett straff  lika med 1 multiplicerat med 

importen så minskas målfunktionens värde med mycket energi som importeras. En MWh importerad 

energi blir då detsamma som att spilla en MWh. Ett betydligt mindre straff  (0,001) används för att 
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undvika onödigt överförande av elenergi på stamnätet. Detta straff medför att en varaktighets kurva 

av överföring översnitten blir något mer realistiskt.  

 

Hydrologisk	balans	

 

, , 1 , , ,

, 	 	

, 	 	  

, 2 ,  

 

(5)  

 

Den hydrologiska balansen är ett villkor som i ord förklarat innebär att kraftverkens magasininnehåll 

ska vara innehållet under timman innan minus tappat och spillt vatten under timmen plus tillrunnet 

vatten  ovanströms.  Eftersom  det  kan  finnas  flera  kraftverk  direkt  ovanströms  så  måste  deras 

tappning och  spill  summeras. Qrinn är mängden  tappat vatten  från kraftverk ovanströms  som når 

kraftverket  nedströms  Srinn  är motsvarigheten  för  spillt  vatten.  Qned  och  Sned  anger  index  för 

kraftverk nedströms. Qned och Sned behövs så vatten som tappas rinner till rätt kraftverk. Flera älvar 

har  flera grenar vilket  innebär att ett kraftverk kan ha  flera kraftverk direkt ovanströms. Mstart är 

magasininnehållet  när  veckan  börjar  det  vill  säga  i  början  av  timme  1, Vstart  och V2start  är  den 

mängd  vatten  som  tappas  under  timmarna  innan  veckan  början  och  som  rinner  till  kraftverket. 

Skillnaden mellan Vstart och V2start är att V2start är det vatten  som  kommer delar av en  timme 

medan Vstart är hela timmar. Detta på grund av att modellen har ett tidsteg på en timme.  

 

  , 60 , ,
60

60 , ,   (6)  

 

Qrinn ovan är den mängd vatten  som  tappas av  i kraftverk  i och når kraftverket nedströms under 

timme  t.  Exempel  om  rinntiden  är  1,5  timmar  från  kraftverket  ovanströms  kommer  tillrinningen 

fördelas lika över två timmar för att kompensera att modellen har ett tidssteg på en timme.   

  , , (7)  
 

I  slutet av varje vecka måste en viss målnivå vara uppnådd. Tid 168 är den  sista  timmen av varje 

simulerad vecka. Det är en  förenkling att anta samma slutnivå  i alla magasin, det är svårt att anta 

olika rimliga målnivåer för magasininnehåll för alla magasin i hela Sverige en given vecka på året. I en 

del  scenarier  studeras olika  säsongsplanering med olika  former av målnivåer utom  för Vänern och 

Vättern då deras storlek och  lokalisering  i södra Sverige gör att verkliga data används. Tappningen 
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och  regleringen  i  dessa  två  sjöar  i  kombination med  tillgängligheten  av  verkliga  data  bidrar  till 

användningen till av dessa.  

  ∗ (8)  
 

Ett  genomsnittligt  års  medelvattenföringen  skalas  med  en  skalfaktor  för  aktuell  vecka.  Denna 

ekvation används för alla kraftverk i alla älvar. Ekvation 8 är   	den årsmedelvattenföringen för varje 

magasin och   är skalfaktorn som är olika  för varje vecka. Skalfaktorn  för aktuell vecka kommer 

från  Svensk  Energis  statistik.  Skalfaktorn  är  stor  vid  vårfloden  och  liten  under  vintern  när  lite 

tillrinning  sker  till magasinen.  Den  skalade  årsmedelvattenföringen  kan  tolkas  som  den  naturliga 

vattenföring som hade skett om älven  inte varit reglerad. Det vill säga om  inga vattenkraftverk och 

regleringsdammar funnits i älven. Denna hypotetiska naturliga tillrinning används för att ta fram den 

lokala  tillringen  se ekv 6.  Svensk Energi  för  statistik över den  totala  tillrinningen vatten  till  svensk 

vattenkraft per vecka och år. Svensk Energi mäter detta  i  form av energi det vill  säga vatten  som 

rinner  till  i  dammar  belägna  uppströms  i  älvar  är  värt mer  energi.  Exempelvis  är  nederbörd  eller 

snösmältning högt upp  i  fjällen  värt mest.  Tillrinningen mätt  i  energi  är  summerad  för  ett  år och 

dividerad med antalet veckor för ett år är genomsnittlig tillrinning för året. Skalfaktorn för en vecka 

är  tillrinningen  för  veckan  dividerat  med  den  genomsnittliga  årstillrinningen.  Denna  förenkling 

medför att  förändringar av  tillrinningen sker ojämnt över  landet. Vid  till exempel vårfloden så sker 

den  först  i  södra  Sverige  och  sedan  i  norra  Sverige  allteftersom  snön  smälter.  Förenkling  med 

skalfaktorer innebär att vårfloden kommer samtidigt i hela landet. 

    (9)  

 

Den  lokala  tillrinningen  för  en  vecka  och  kraftverk  är  skillnaden mellan medelvattenföringen  för 

veckan  för  kraftverket  och  kraftverken  uppströms. Det  kan  finnas  flera  kraftverk  direkt  uppström 

därför att i princip alla älvar har olika biflöden. Därför måste tillrinningen från kraftverken uppströms  

summeras till ett enda. Tillrinningen antas vara lika stor varje timma under veckan för varje kraftverk. 

  ,   (10)  

 

Vid varje veckas början antas det att vatten tappats från kraftverk ovanströms under timmarna innan 

den  simulerade  veckan  börjar.  Antagandet  är  att  när  veckan  börjar  så  har  det  tappats  vatten 

motsvarande årsmedelvattenföringen från varje kraftverk under timmarna innan. Denna extra faktor 

finns med i den hydrologiska balansen tills vatten med tappning bestämt av modellen tillrunnit. Det 

vill  säga  är  rinntiden  fem  timmar mellan  två  kraftverk  antas  det  att  tappningen  från  kraftverket 

ovanströms  var motsvarande  årsmedelvattenföringen  för  det  kraftverket  under  de  fem  timmarna 

innan veckan började. Då modellen har tidssteg på en timme används en separat ekvation för vatten 

som tappas under en del av en timme innan veckan börjar. Denna funktion finns med för att anta hur 

mycket  vatten  som  är  på  väg mellan  två  kraftverk  när  veckan  börjar  alltså  hur mycket  som  har 

tappats plus tillrinning.  



19 
 

 

2 , 	 ∗ 60 60 /60

1 60 ′ 
 

(11)  

 

Ovantstående  är  kompletterande  uttryck  som  finns med  för  att  ta  hänsyn  det  som  sker  inom  en 

timme. Modellen har tidsteg på en timme och ovanstående uttryck tar hänsyn till vatten som tappas 

del av en hel timme. Exempelvis om rinntiden mellan två kraftverk är 1 timme och 30 minuter antar 

modellen att det skett en  tappning motsvarande årsmedelvattenföringen  från det övre kraftverket 

under 1 timme och 30 minuter  innan den simulerade veckan börjar. Efter 1 timme och 30 minuter 

börjar  vattnet  från  tappningen  som modellen  tagit  fram  komma  fram  till  kraftverket  nedströms. 

Tidsteget är en  timme  så under den andra  timmen kommer hälften av vattnet  som  tappats under 

den första timmen fram.  

Verkningsgrad	och	effekt	

Den  effekt man  kan  få  ut  från  ett  vattenkraftverk  är  proportionell mot  fallhöjden,  anläggningens 
verkningsgrad, jordaccelerationen, vattenföringen,  

∗ ∗ ö ∗ ö  

En  av  modellens  stora  förenklingar  är  verkningsgraden  för  vattenkraftverken.  I  verkligheten  är 

verkningsgraden olika  för  turbiner/generatorer beroende på effekt.  I denna modell antas  två olika 

verkningsgrader i två olika segment. Det är en förenkling att modellen inte tar hänsyn till att effekten 

beror på  fallhöjden av vattnet varierar med  fyllningsgraden. Vattenkraftverk med hög  fyllningsgrad 

generar en högre effekt än de med låg fyllningsgrad. En kraftverksdamms vattennivås förändring vid 

tappning  beror  av  dammens  eller  sjöns  yta.  En  stor  yta  ger  en  liten  förändring  av  fallhöjden  när 

vatten  tappas.  I  Powel  shop  som  är  en  kommersiell  programvara  för  kortidsplanering  används 

betydligt mer detaljerade uppgifter om generator effekter vid olika fallhöjder nivåer jämfört med den 

här utvecklande modellen. Extremfallet är Trängslet skillnaden mellan fullt och tomt magasin är ca 40 

meter motsatsen är Vänern där vattennivån varierar  inom några decimeter under hela året. Detta 

innebär  att  fallhöjden  i  princip  är  oberoende  av  fyllnadsgraden.  Det  finns  givetvis  många 

vattenmagasin som Trängslet där fyllnadsgraden har en större påverkan på fallhöjden men detta tar 

modellen  inte hänsyn  till. Oftast  är  variationen  av  fallhöjd på  grund olika  fyllningsgrad  försumbar 

jämfört med kraftverkets totala fallhöjd.  

 

 

  , ,   (13)  

I  modellen  är  verkningsgraden  indelad  i  två  segment,  tappning  mellan  0  och  75  %  har  en 

verkningsgrad  och  tappning  mellan  75‐100  %  en  annan.  Brytpunkten  är  vid  75  %  därför  att 

vattenkraftverk generellt sett har sin bästa verkningsgrad vid 75 % tappning. Efter brytpunkten antas 

  , ∗ 0,75  (12)  
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verkningsgraden sjunka med 5 %. Vattenkraftverkens totala effekt och maximala tappning är känd så 

kan produktionsekvivalenterna  ,  och   , 	lösas ut genom ett ekvationssystem med två okända.   

  , ∗ , , ∗ ,   (14)  
 

  , , ∗ 0,95 (15)  
 

  , ∗ ,   (16)  

 

Ekvationen 15 är produktionen för vattenkraftverk  i timme t. Produktionsekvivalenten multipliceras 

med tappningen. 

  , , ö   (17)  

	

Ekvation 16 är vattenkraftsproduktionen per elområde och timme. Om kraftverk i ligger i elområde z 

så summeras produktionen.  

Lastbalans	

  , , , , , , ,   (18)  

 

 
, , , , , , ,

,  

(19)  

 

 
, , , , , , ,

,  

(20)  

 

 
, , , , , ,

(21)  

 

Lasten  i  varje  elområde  är  lika  med  den  vattenkraftproduktion  som  sker  i  elområdet  + 

vindkraftproduktion  i elområdet + övrig produktion  i elområdet + handel med övriga elområden.  I 

handel med övriga elområden  ingår både handel  inom Sverige och utlandshandel. El som överförs 

från norr  till  söder  i  Sverige det  vill  säga  från område 1  till område2, område2  till område 3 och 

område 3 till område 4 ses som positiv. Motsvarande el som överförs från söder norr till söder ses 

som  negativ.  El  som  importeras  ses  som  positiv  det  vill  säga  en  negativ  import  innebär  att  el 
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exporteras  från  ett  område  till  ett  annat  land.  Lastbalanserna  för  de  olika  elområdena  skiljer  sig 

genom att det är olika kablar för export/import mellan dem och Sveriges grannländer.  

Variabelgränser	

  0 , , ,   (22)  
 

Variabelgräns  för  tappning,  tappningen  i  varje  segment  i  kraftverket  kan  som  mest  vara  den 

maximala i detta segment.  

  , , .   (23)  

 

Summan av tappningen  i det båda segmenten för varje kraftverk måste tillsammans vara större än 

mintappningen  för varje  timme under hela veckan. Mintappningen  för varje  timme är den  samma 

under  hela  veckan  som  grundregel. Det  finns  kompletterande  ekvationer  för  kraftverk med  olika 

mintappningar  för  olika  timmar  under  veckan.  Dessa  ekvationer  finns  beskrivna  i modellen  som 

speciella tappningsregler.  

  , (24)  
 

En del kraftverk har krav på sig att hela tiden spilla en del vatten oftast till en alternativ älvfåra. Detta 

spill benämns ofta  som domspill. Modellen är  förenklad  så  till vida att det antas att det  inte  finns 

någon övre gräns för spill för varje timme. 

  0 ,   (25)  
 

Magasinsnivåerna måste  vara  inom de  tillåtna  gränserna. Med maximal magasinsvolym avses den 

aktiva volymen det vill säga den som kan användas  för  reglering. Om magasinet är en sjö blir den 

aktiva  volymen  den  mellan  sänkningsgränsen  och  dämningsgränsen  det  vill  säga  det  mellan  de 

vattenstånd som vattennivån i sjön tillåts variera.  

  , , , (26)  
 

Överföringen  över  varje  snitt  måste  vara  inom  de  två  tillåtna  gränserna  i  varje  riktning.  Om 

överföringen ligger på max efter en simulering är det ett tecken på att Svenska kraftnät bör förstärka 

stamnätet. Andra  alternativ  är  att  öka  produktion  i  de  områden  där  det  råder  brist  på  elenergi  i 

Sverige  genom  exempelvis mothandel  eller  införandet  av  prisområden  som  skedde  1  november 

2011. Höga områdespriser skapar incitament att öka produktionen i områden med brist på elenergi.  

 

 
, , ,   (27)  
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Det  samma  gäller  för  överföringen  för  varje  kabel  som  kan  användas  för  import  och  export  av 

elenergi.  Gränserna  för  överföringskapacitet  kommer  ifrån  Svenska  Kraftnäts  statistik.  (Svenska 

Kraftnät,  2012)  Antaganden  om  överföringskapacitet  har  en  stor  påverkan  på  resultatet.  En  stor 

överföringskapacitet möjliggör export av en stor mängd elenergi.   

Kompletterande	tappningsregler		

  , ,

,

	 ö 1	 	7  (28)  

 

Det finns för en del kraftverk krav på en mintappning som över dygnet som måste vara uppfyllt. Det 

vill  säga  en  viss  mängd  vatten  måste  tappas  under  en  period  på  24  timmar  dvs  ett  dygn. 

Mintappningen  skiljer  sig  ofta mellan  vardagar  och  helgdagar.  I modellen  är  d  dygn  och  d  =  1 

motsvarar timme 1‐24, d=2 motsvarar timme 25‐48  osv. av de timmar som simuleras. Söndag som är 

den sista dagen i veckan motsvarar d = 7 vilket är timme 144‐168.  

  , ,

,

  (29)  

 

En  del  kraftverk  har  veckomintappningar  som måste  uppfyllas. Den  totala  tappningen  under  168 

timmar  i  båda  segmenten  för  dessa  kraftverk  summeras  och  måste  vara  större  än  den  totala 

veckomintappningen för det aktuella kraftverket. 

  , ,

,

ö 	 ö 	 	  (30)  

 

En  del  kraftverk  har  olika  krav  på  min  tappning  för  olika  tider  på  dygnet  Variabelgränsen  för 

mintappning ger fast gräns för mintappning för alla veckans timmar så ovanstående villkor behövs för 

de vattenkraftverk med varierande mintappningar under veckan.  Det vanligaste är att det finns krav 

på viss tappning dagtid på vardagar. Exempelvis måste tappningen för kraftverk i vara igenomsnitt x 

m3/s vardagar mellan 12.00 och 18.00. Ägaren av kraftverk  i kan då välja tappa mer en del timmar 

och mindre andra bara kravet på genomsnittlig tappning över tidsperioden uppfylls.  

  , 	 , ö ä ö 1 	7  (31)  
 

För en del magasin  finns det krav på att vattennivån  inte  får  förändras  för mycket under ett dygn 

Med förenkling att vattenarean i magasinen är konstant oavsett vattennivå behandlas det i modellen 

med en begränsning på volymförändringen av den reglerbara volymen i magasinen. I exemplet ovan 

om volymförändring är  lika med hälften av den reglerbara volymen  innebär det att maximalt halva 

magasinet (reglerbara volymen) får tömmas under ett dygn. 

  , , , , ´ 			 ö ä ö 	 1	 	7  (32)  
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För en del vattenkraftverk finns det krav på att tappning inte får förändras för mycket under ett dygn. 

Samma princip som för volymförändringen i föregående ekvation. 

 

  , , 100 , ,   (33)  

 

Vid  en  del  kraftverk  finns  det  vattendomar  som  begränsar  hur  snabbt  tappningen  får  ändras. 

Generellt sett är denna tid kortare än modellens steglängd, men det finns några få undantag. I detta 

fall är kravet att det ska ta en timme från nolltappning tills en tappning på 100 m3/s har uppnåtts, 

där C är ett relativt litet tal i detta fall 5. Om C är ett stort tal kan modellen tappa lite timmen innan 

och  sedan  välja  tappningen  fri  nästa  timme,  anledningen  till  formuleringen  är  att  undvika  binära 

variabler 

 

  , , , , 0  (34)  

 

I ett  fåtal kraftverk är korttidsreglering  inte  tillåten dvs att  tappställaren  inte  får ändra  tappningen 

kortsiktigt utan måste  tappa en konstant mängd vatten varje  timme.  I  två kraftverk  i modellen  får 

tappning inte ändras under veckan vilket innebär att tappningen måste vara den samma alla timmar i 

veckan. 

 

3.4	Diskussion	av	modellen		
Syftet med detta avsnitt är att ge en övergripande diskussion av modellens förenklingar och tidigare 

studier. Modellen  är  en  vidareutveckling  av  den  som  användes  i  Elforsk  rapport  09  88  som  bara 

inkluderade vattenkraftverk i norra Sverige. I den tidigare studien simulerades några testfall av olika 

älvar med en del tillägg för att undersöka modellens giltighet. Anledningen till att dessa tillägg inte är 

medtagna  i  denna  vidareutveckling  är  att  de  påverkar  resultatet  förhållandevis  lite  sett  till  att 

beräkningstiderna ökar kraftigt.   

3.4.1	Fysikaliska	förenklingar	
I verkligheten ändras tappningen inte varje timme då det sliter på kraftverket varje gång tappningen 

ändras.  Detta  undersöktes  i  den  tidigare  modellen  genom  villkor  på  hur  många 

tappningsförändringar  som  tillåts  varje  vecka,  resultat  var  en  liten  skillnad  i  produktion 

storleksordningen  2  %  jämfört  med  en  optimal  lösning  med  oändligt  antal  tillåtna 

tappningsändringar. Storleken på kostnaden för en tappningsförändring kan uppskattas genom att de 

fasta  kostnaderna  för  underhåll  beror  av  antalet  tappningsförändringar  och  storleken  på  dessa. 

Kommersiella programvaror för korttidsplanering tar hänsyn till dessa driftkostnader. I kommersiella 

programvaror  är de  verkliga  kostnaderna  inlagda  för  varje  kraftverk. Modellen  tar  inte hänsyn  till 
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olika verkningsgrader för turbiner och att produktionsekvivalenten skiljer sig beroende på fallhöjden. 

Fallhöjdsförenklingen  leder  till  en  underskattning  av  produktionsekvivalenten  då  magasinen  är 

välfyllda och en överskattning av produktionsekvivalenten då magasinen är nästan tomma.  

3.4.2	Faktorer	som	överskattar	reglerförmågan	
Perfekt	information		

Lasten, vindkraftsproduktionen och övrig produktion är känd när simuleringen börjar,  i verkligheten 

görs kontinuerliga prognoser. Det är svårt att göra realistiska simuleringar av en vecka hur vinden ska 

behandlas,  i  verkligheten  prognostiseras  vindkraftproduktionen  kontinuerligt  för  de  närmaste 

timmarna och  information om framtida vindkraftproduktion tillkommer under veckans gång medan 

modellen simulerar hela veckan från start till slut. 

En	aktör		

I verkligheten ägs vattenkraftverken av flera aktörer som var och en försöker maximera sina vinster. I 

modellen  simuleras  produktionen  så  som  att  en  aktör  ägde  alla  vattenkraftverk.  Att  producera 

elenergi utifrån vinstmaximerande motsvarar metoden att reglera sin produktion optimalt givet att 

det finns tillräckligt stora prisskillnader.   

Produktion	av	ej	medtagen	vattenkraft	skalas	upp	

I modellen skalas vattenproduktionen upp per elområde för att kompensera att all installerad effekt 

vattenkraft  i  Sverige  inte  är medtagen  i modellen.    I  verkligheten  är många  av  de mycket  små 

vattenkraftverken strömkraftverk som inte går att reglera. Denna förenkling är dock relativt liten då 

96,5 % av installerad effekt ingår i modellen och resten skalas upp. 

Verkligheten	är	inte	optimal	

I  verkligheten  använder  sig  stora  energiföretag  av  optimeringsmodeller  för  de  stora  älvarna men 

många små kraftproducenter tappar utifrån bästa förmåga.  

Domar	

Vattendomar är medtagna utifrån uppgifter  från  företagen  som äger kraftverken. En del domar är 

svåra att modellera då de innehåller villkor som inte går att beskriva matematiskt. Exempelvis domar 

beroende på isläggning, tappa av hävd, underhåll, skador nedströms etc. Eftersom alla domar inte är 

medtagna leder det till en viss överskattning av reglerförmågan. 

3.4.3	Faktorer	som	underskattar	reglerförmågan	
Simuleringstiden		

Simuleringstiden är endast en vecka och vattenkraftproduktionen är bestämd när veckan börjar, det 

finns  ingen möjlighet att ”flytta” vatten från en vecka till en annan. Till exempel om det skulle varit 

en mycket  blåsig  vecka  i  verkligheten  skulle  vattenkraftsproduktionen  vara mindre.  Vatten  skulle 

”flyttas” från den blåsiga veckan till en mindre blåsig vecka. 

	

	



25 
 

Övrig	produktion	bidrar	ej	till	regleringen	

I verkligheten hade vindkraft  trängt undan värmekraftverk som är dyra  i drift.  I modellen antas en 

introduktion av vindkraft inte påverka andra energislag. I verkligheten hade andra kraftverk i Sverige 

bidragit och reglerats upp eller ner beroende på behovet.   

Vattenmagasinnivåer 	

Det finns fasta krav på hur mycket vatten det ska finnas  i varje magasin  i början och slutet av varje 

vecka.  Om slutkravet är 30 % fyllnadsgrad ska alla magasin vara fyllda till 30 % vid veckans slut små 

som  stora.  Egentligen  bör  en  större  flexibilitet  tillåtas  i  mindre  reglermagasin,  dygns  och 

veckomagasin.  Det  är  bara  i  de  riktigt  stora  reglermagasinen  som  fyllnadsgraden  borde  vara 

fastställd.  

3.5	Beskrivning	av	en	simulering		
Eftersom det är en  linjär modell går det  förhållandevis snabbt att göra en simulering beroende på 

indata.  Vissa  veckor  tar  längre  tid  att  simulera  i  synnerhet  om  stort  spill  uppstår  på  grund  av 

otillräcklig avsättningskapacitet. Modellen är mycket känslig för orimliga indata som leder till att den 

inte  hittar  en  optimal  lösning.  Detta  i  kombination  med  förenklade  indata  för  tillrinning  och 

magasinnivåer ökar ytterligare känsligheten. I vissa fall innebär förenklingarna att det blir olösligt.  

1. Ange magasinnivåer, simulerad vecka, tillrinning, export/importkapacitet i ett Excel ark. 

Tekniska data som är samma för alla veckor är lagrade i ett separat excelark. 

2. Starta Gams, Gams läser in data från de två excelarken. 

3. Gams skapar modellen. 

4. Anropar lösare (Cplex) 

5. Optimal lösning erhålls. 

6. Gams skapar en resultatexcelfil som innehåller, tappning, spill, elproduktion för varje 

kraftverk, total produktion, import, export och överföring över snitt. 

  

  	



26 
 

4.	Scenarion		

4.1	Antaganden	
Detta avsnitt behandlar de viktigaste antagandena om vindkraftsproduktion och Sveriges 

exportkapacitet av el. 

4.1.1	Vindkraft	
I  Elforsk  rapport  04:34  finns  dataserier  för  10  år  över  en  rad  olika  platser  som  anger  vilken 

vindkraftproduktion det  skulle blivit om det  funnits vindkraftverk på platserna. Scenarierna  skapas 

genom  att  kraftverk  placeras  på  undersökta  vindplatser  och  produktionen  per  timme  skalas  upp 

beroende  på  utbyggnad.  Nackdelen  med  att  ha  vinddata  från  ett  annat  år  är  att  den  inte  är 

korrelerad med vattenkraftproduktionen. Fördelen är att det underlättar att skala upp olika nivåer av 

vindkraftutbyggnad. I de olika scenariona antas olika lokalisering av nya vindkraftverk. Detta påverkar 

överföringsbegränsningar. 

 Fördelning 
av 
befintlig 
vindkraft 
idag  
(2012)* 

Utbyggn
aden 
2011* 

Utbyggna-
den 2010* 

Utbyggna-
den 2009* 

Projekt 
större än 
10 MW 
under 
byggnad  
(2011)** 

Projekt 
större än 10 
MW med 
alla tillstånd 
klara 
(2011)** 

Registerade 
projekt 
under 
utveckling  
(2009)*** 

Effektvariatio
ner 
vindkraftsrap
port Elforsk 
rapport 04:34 
(2004) **** 

Elområde 1 6,28 % 9,78 % 3,23 % 1,10 % 22 % 4 % 22 % 8 % 

Elområde 2 18,26 % 15,74 % 35,49 % 23,15 % 41 % 27 % 26 % 12 % 

Elområde 3 44,00 % 49,40 % 41,78 % 43,74 % 29 % 14 % 23 % 33 % 

Elområde 4 31,45 % 25,07 % 19,50 % 32,01 % 9 % 55 % 29 % 47 % 

Total effekt 2769 804  573 363 597,5 2760,4 24400 4000 
Tabell 4 Planerad och befintlig utbyggnad av vindkraften per elområde  *(Energimyndigheten, 2012)  ** (Svensk 
Vindenergi, 2011)  *** (Larsson, 2009)  **** (Magnusson, Krieg, Nord, & Bergström, 2004) 

Tabell  3  ligger  till  grund  för  antaganden  om  var  utbyggnaden  kommer  att  ske.  Vindkraftens 

utbyggande  i denna studie antas ske  i tre scenarion med olika geografisk fördelning av vindkraftens 

utbyggnad. I scenarion med större andel vindkraft i södra Sverige, antas mer havsbaserad vindkraft. 

Det  finns  prognoser  och  indikatorer  som  pekar  i  riktningen  att  vindkraftsutbyggnaden  antingen 

kommer  att  ske  i  södra  Sverige  eller  i  norra  Sverige.  Enligt  statistiken  sker  en  stor  del  av 

vindkraftsproduktionen i södra Sverige  idag. Den vindkraft som tillkommit det senast året har också 

varit lokaliserad i södra Sverige.  

Elforsk  rapport  04:34  utgår  ifrån  att  större  delen  av  vindkraftsutbyggnaden  kommer  att  ske  i 

elområde 4 i form av havsbaserad vindkraft. Av projekt större än 10MW med alla tillstånd klara är de 

flesta belägna i södra Sverige, men av projekt större än 10 MW under byggnad är de flesta belägna i 

norra Sverige detta på grund av att det  finns många  stora havsbaserade projekt med alla  tillstånd 

klara  som  inte  byggs  på  grund  av  att  det  inte  är  lönsamt  i  dagsläget,  tekniken  är  för  dyr  och  de 

statliga  bidragen  är  för  små med  rådande  elpriser.  En  kombination  av  teknisk  utveckling,  högre 

elpriser eller ökade bidrag skulle öka lönsamheten för havsbaserad vindkraft eller stor förändring av 

någon  av  dessa  faktorer.  I  statistiken  får  enstaka  stora  vindkraftparker  stort  genomslag,  en  enda 

vindkraftspark  på  150MW  under  byggnad  gör  att  en  stor  andel  av  den  installerade  effekten  för 

projekt större än 10MW under byggnad hamnar i elområde 2 
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Generellt  sett  antar prognoser med betoning på utbyggnad  i norra  Sverige, elområde 1 och 2  att 

utbyggnaden kommer där eftersom den  lägre befolkningstätheten gör det enklare att bygga  stora 

vindkraftparker. Höga fjäll ger även upphov till goda vindplatser vilket är nödvändighet. Noterbart är 

även  att  en  fjärdedel  av  den  installerade  effekten  av  vindkraft  installerades  under  år  2010. 

Sammanfattningsvis är det svårt att dra några slutsatser om var vindkraften kommer att byggas då 

det beror på många  faktorer. De viktigaste är möjligheterna att  få  tillstånd, statliga bidrag,  teknisk 

utveckling,  om  kostnaderna  för  havsbaserad  vindkraft  drastiskt  minskar  påverkar  det  var 

vindkraftverken  byggs.  I  denna  rapport  antas  fördelningen  för  kraftverk  större  än  10 MW  under 

byggnad vara den troligaste geografiska fördelningen av framtida vindkraft. 

Vindkraftsproduktion  för  de  olika  veckorna  kommer  från  Elforsk 

rapport 04:34 där historiska vindserier från olika platser är omräknade 

till effekt om det hade funnits ett vindkraftverk på platsen. Det finns 

timeffekter  för vindkraftverk placerade på 44 olika platser,  se karta. 

En del av kraftverken  i  södra Sverige är havsbaserade vilket  innebär 

att de har en något högre genomsnittseffekt än de landbaserade. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 5 Exempel vindkrafts produktion per timme för vindkraft från Elforsk rapport 04:34 

Tabell 5 visar en vindkraftsproduktionsserie från Elforsk rapport 04:34; produktion per timme från en 

hypotetisk  50MW  vindkraftpark  lokaliserad  på  land  i  Skåne.  Historiska  vinddata  har  använts  och 

sedan har produktionen beräknats utifrån dessa. Dataserien visar timeffekt för 12 timmar, den första 

juli 2001. I modellen används dataserier liknande denna fast för en hel vecka och flera vindkraftverk. 

   

Datum	 tid	 Effekt MW

2001-01-07	 00	 33	
2001-01-07	 01	 30,7

2001-01-07	 02	 28,3

2001-01-07	 03	 30	
2001-01-07	 04	 31,5

2001-01-07	 05	 32,3

2001-01-07	 06	 32,2

2001-01-07	 07	 31,5

2001-01-07	 08	 30,7

2001-01-07	 09	 29,9

2001-01-07	 10	 28,4

2001-01-07	 11	 26,8

Figur 2 Lokalisering av 
vindkraftverken i Elforsk 
rapport 04:34 
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 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 medel teoretiskt 
max 

3 271394 324721 306027 494998 108288 268748 193441 300772 268140 138041 267457 672000 

7 252610 323974 130232 267699 219914 252568 252046 249839 102204 273168 232425 672000 

12 213765 162177 213547 244792 91177 84013 202069 84645 186986 70213 155339 672000 

16 209451 133660 78626 211046 60199 171123 175980 68334 100731 73248 128240 672000 

19 161889 76247 54794 115457 145305 190039 124811 67255 79319 55718 107083 672000 

27 62148 175916 39830 160556 128035 49477 62975 47319 58524 42096 82688 672000 

32 141513 182163 70594 76140 60907 48317 122872 84677 117742 125816 103074 672000 

35 121465 79363 100806 167230 66847 115586 155629 141909 63158 119149 113114 672000 

38 78160 110016 94343 99607 38372 248702 91852 111066 108947 127867 110893 672000 

42 276910 233077 197052 275194 122397 226833 277131 108201 202638 71230 199066 672000 

47 179402 184589 284275 227751 148897 190582 178094 361332 290773 251263 229696 672000 

52 254530 174407 295719 112544 199588 156239 247075 158817 149532 244327 199278 672000 

Tabell 6 Vindkraftproduktion för undersökta veckor mätt i GWh för 10 år från 4000 MW vindkraft den högsta och lägsta 
är i fet stil 

Tabell 6 visar vindkraftsproduktionen från 4000 MW vindkraft för en vecka mätt i GWh fördelat enligt 

21 % elområde 1, 41 % elområde 2, 29 % elområde 3 och 9 % elområde 4.   Vindkraftproduktionen 

varierar mer från vecka till vecka än mellan samma vecka olika år. Generellt sätt blåser det mest på 

vintern detta är positivt då det svenska energibehovet är som störst på vintern. Teoretiskt max är 

den  produktion  det  blir  från  4000 MW  konstant  effekt  under  en  vecka.  De  siffror  som  är  i  fet 

respektive  kursiv  stil  är  de  produktioner  där  den  högsta  och  den  närmast  genomsnittet  för 

tioårsperioden.  Noterbart  är  att  vindkraftproduktionen  för  vecka  3  1995  var  fem  gånger  så  hög 

jämfört med året efter. 

Vindkraftsproduktion kan variera mycket från vecka till vecka, i teorin kan vindkraftsproduktion skilja 

sig motsvarande en vecka med full effekt alla timmar jämfört med noll effekt. Vindkraftproduktion en 

vecka  framåt  är  inte  möjlig  att  förutspå  med  hög  noggrannhet.  På  24  timmars  sikt  har  en 

standardavvikelse på ca 15 % mellan prognoser och verklig produktion uppmäts i studier av enskilda 

vindkraftsparker  i Tyskland.  (Carlsson, 2011) Prognoser  för vindkraftsproduktion på dygnsbasis kan 

troligen förbättras om det finns tillräckliga incitament för aktörerna på marknaden att förbättra dem. 

Ju bättre vindkraftsprognoserna är desto mindre blir obalanskostnaderna för vindkraftproducenter. 

Enligt  en  elhandlare  på  svenska marknaden  skiljer  sig  kvaliteten  på  vindprognoserna mellan  olika 

leverantörer. (Tipner, 2012) 
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Figur 3 Variation av vinkraftsproduktion från 4 veckor från 1993 

Figur 3 visar att vindkraftsproduktionen för en vecka kan skilja sig markant,  inom varje vecka är det 

stora skillnader mellan de högsta och lägsta timeffekterna. Vindkraftproduktionen kommer från 4000 

MW  installerad effekt  från året 1993 och  fördelningen av vindkraftsverken är  från  tabell 4  (projekt 

större än 10 MW under byggnad). Kurvorna visar att produktionen varierar kraftigt  inom en vecka 

även  fast vindkraften är utspridd över hela Sverige. Det går  inte att säga något om hur en normal 

variation inom en vecka ser ut. 

4.1.2	Överföringskapacitet	
Vid en stor framtida utbyggnad av vindkraft kommer Sverige att bli en exportör av elenergi givet att 

nuvarande produktionsanläggningar för el behålls i Sverige och används i liknande utsträckning som 

idag. Under  timmar med hög vindkraftproduktion måste det  finnas avsättning  för all elproduktion. 

När produktionen är hög och efterfrågan  låg  implicerar det ett  lågt elpris. Detta skulle medföra att 

elen kan säljas till de länder som det Svenska elsystemet är sammankopplat med, givet att elpriset är 

högre i dessa och att det finns tillgänglig överföringskapacitet.  

TTC‐Total	Transfer	Capacity		

TTC  beräknas  genom  att  systemansvarig  beräknar  utifrån  förväntad  produktion  och  förbrukning  I 

landet hur mycket el som kan tas emot utan risker för stabilitetsproblem och spänningsskillnad. Vilka 

interna  begränsningar  som  finns  påverkar  kapaciteten.  En  annan  faktor  är  utomhustemperaturen 

som gör att  kapaciteten är högre på  vintern än på  sommaren. TTC beräknas av  systemansvariga  i 

båda  länderna  och  det  är  den  lägsta  av  de  framräknade  kapaciteterna  som  blir  begränsningen. 

(Entsoe, 2011) 

TRM‐Transfer	Reliability	Margin 	

TRM  är  en  säkerhetsmarginal  som  behövs  om  den  verkliga  överföringen  skiljer  sig  från  den 

planerade.    TRM  är  noll  för  likströmsledningar  då  denna  säkerhetsmarginal  ej  behövs  för  dessa. 

(Entsoe, 2011) 
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NTC‐Net	Transfer	Capacity	

NET  är  TTC‐TRM  benämns  i  vardagligt  tal  handelskapacitet.  Det  vill  säga  det  som  återstår  för 

överföring.  Uppgifter  om  tillgängliga  handelskapaciteter  för  det  kommande  dygnet  lämnas  till 

Nordpool  klockan  10  dvs  2  timmar  innan  elpriset  fastställs.  De  systemansvariga  är  ekonomiskt 

ansvariga ifall kapaciteterna skulle minska under dygnet. Det svenska elnätet är med olika ledningar 

sammankopplat  med  Norge,  Danmark,  Finland,  Tyskland  och  Polen.  Dessa  länder  är  sin  tur 

sammanbundna  med  ännu  fler  länder.  Varje  ledning  har  en  fysisk  begränsning  men  ibland  är 

kapaciteten lägre än den fysiska på grund av flera faktorer. (Entsoe, 2011) 

Danmark	

Danmark har redan  idag en stor andel  installerad effekt vindkraft och om det blåser mycket  i både 

Sverige  och  Danmark  är  det  inte  säkert  att  vindkraftsel  går  att  sälja  till  Danmark.  Danmark  har 

exempelvis  haft  negativa  elpriser  när  det  inte  varit möjligt  att  få  avsättning  för  all  producerad 

vindkraftsel under  låglastperioder. Danmarks  stora andel vindkraft gör att de är mer beroende än 

Sverige av att kunna handla med el med sina grannländer.  I Danmark var den  installerade effekten 

vindkraft 3927 MW år 2011 och årsproduktionen 9,84 TWh. Det motsvarar en andel av 28,2 % den 

totala elproduktionen. (Danish Energy Agency, 2012).  Danmark har som mål att vindkraften ska stå 

för 50 % av den totala elproduktionen år 2020. (Energyportal, 2011) 

Norge		

Norge har planer på att bygga ut vindkraften. Det är alltså  tänkbart att Sverige eventuellt  inte kan 

exportera el till Norge under vindtimmar. År 2011 producerade Norge 1,3 TWh från vindkraft och  i 

början av 2012 är den  installerade effekten 530 MW.   År 2020 beräknas den  installerade effekten 

3000‐3500 MW och produktionen bli  7‐8  TWh.    (Vindkraft Norge,  2012)Det  som  talar  för  att det 

skulle vara möjligt att Norge kan ta emot stora mängder vindkraftsel är att Norge har en mycket stor 

reglerkapacitet  i  sin  vattenkraft  genom  större magasin  och  högre  effekt. Norge  har  nyligen  även 

byggt en  ledning till Nederländarna och planerar eventuellt att bygga  ledningar till Storbritannien.  I 

ett kortare perspektiv är norska elnätet relativt svagt så prioriteringar är att förstärka det inhemska 

nätet  innan fler  ledningar byggs till andra  länder. Norge antar att om de bygger vindkraften kan de 

exportera elenergi till Sverige. (Danell, 2011) Detta är något av ett moment 22 Sverige antar kunna 

exportera vindkraftsel till Norge och Norge till Sverige. Om Norges export av elenergi kraftigt ökar till 

Sverige  så  behöver  Sverige  förstärka  stamnätet  överföra  den  söderut  till  kontinenten.  I  svenskt 

perspektiv vore det bättre om den norska systemoperatören la en kabel längs den norska kusten till 

kontinenten, detta är dock en stor investering. (Danell, 2011) 

Finland	

Finland har en del  vattenkraft  som  kan användas  för  reglering och  kan eventuellt  ta emot  svensk 

vindkraftsel.  Det  som  talar  emot  är  att  Finland  bygger  ut  sin  elproduktion  genom  att  bygga  nya 

kärnkraftverk som det inte lönar sig att reglera och som producerar en konstant jämn effekt. Den nya 

kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 på 1600 MW tas  i drift  i slutet av 2013. Det planeras även för en till 

reaktor Olkiluoto 4 och ett helt nytt kärnkraftverk Pyhäjoki endast 16 mil från Skellefteå. (Haglund, 

2012) Finlands elnät är  idag sammankopplat med Estlands, Rysslands och Sveriges elnät.  Ju  fler av 

Sveriges grannländer som är sammankopplade med andra  länder desto mer ökar sannolikheten för 
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att kunna öka exporten till dem. Finlands sammankoppling med det estniska elnätet är ett exempel 

på detta. Genom att Finlands produktionskapacitet ökar de närmaste åren kan det dock vara svårt att 

öka exporten till Finland. 

Tyskland	och	Polen	

Sedan 1994 är Sveriges och Tysklands elnät sammankopplade genom Baltic cable och sedan år 2000 

är det svenska och polska elnätet sammankopplat genom Swepol  link. På kontinenten är elpriserna 

generellt sätt högre och en del vindel kan troligen exporteras till kontinenten. Det kan alltså behövas 

förstärkningar  av  överföringskapaciteten  från  Sverige  till  Europa.  I  norra  Tyskland  finns  det  dock 

mycket  vindkraft  vilket  gör  att  systemoperatören  i  Tyskland minskar  kapaciteten på  ledningen  till 

Sverige för att undvika interna begränsningar i det Tyska elnätet. Båda de Tyska och Polska elnäten är 

för svaga för att överföra stora mängder elenergi söderut.  (Danell, 2011) 

 

 

 

Figur 4 Överföringskapacitet till och från Sverige november 2011 nettransfer capacities 
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Figur  fyra visar överföringskapaciteter  för det  svenska elnätet den 1 november 2011, vilket är det 

datum då Sverige delades  in  i 4 elområden. Kapaciteterna är att betrakta  som de normala  ifall då 

inget oförutsett sker. Bilden är något missvisande  i ett  längre perspektiv eftersom Svenska kraftnät 

kontinuerligt förstärker elnätet och det är flera kablar under byggnad och än fler under projektering. 

Projekteringen  kan dock  ta mycket  lång  tid. Bland  större projekt  som  kommer att  färdigställas de 

närmaste åren  finns Nordbalt, en kabel  till Litauen och Fennoskan en kabel  till Finland. Fennoskan 

kabeln kommer att öka överföringskapaciteten till Finland och minska förekomsten av olika priser  i 

Sverige och Finland. Sveriges totala exportkapacitet den första november 2011 är 9075 MW givet att 

alla  ledningar har  full  kapacitet.  I modellen blir antagandet om exportkapacitet mycket viktigt om 

man antar att export motsvarande Sverige överföringskapacitet alltid är möjligt då  skulle det vara 

möjligt  att  integrera mycket  stora mängder  vindkraft  i  elsystemet.  Överskotts  el  kommer  då  att 

kunna exporteras till Sveriges grannländer.  

En av anledningarna till att Sverige delas in i fyra elområden är att EU kritiserat Svenska Kraftnät för 

att tidigare ha satt begränsningar för överföring från andra länder till Sverige för att undvika interna 

överföringsbegränsningar  inom  landet.  I elområde  fyra har Sverige minskat överföringskapaciteten 

till Danmark på grund av interna begränsningar i Sverige. Kablarna till Danmark var dimensionerade 

med Barsebäck i åtanke. När Barsebäck stängdes minskade produktionskapaciteten markant i södra i 

Sverige i det som nu är elområde 4. Om de begränsningar Svenska Kraftnät satt inte varit tillräckliga 

har  de  använt  sig  av mothandel.  vilket  innebär  att  Svenska  Kraftnät  betalar  för  producenter  och 

konsumenter för att antingen öka eller minska sin produktion respektive konsumtion och på så sett 

minska  belastningen  på  ledningarna.  EU  anser  att  det  fanns  en  risk  att  Svenska  Kraftnät  hindrat 

konkurrensen  på  den  fria  marknaden  genom  att  sätta  godtyckliga  kapacitetsbegränsningar  på 

ledningar  vid  Sverige  gränser.  (EU, 2010) Genom  att ha  för  strikta begränsningar  riskerar den  fria 

konkurrensen  att  minska.  Svenska  Kraftnät  har  innan  olika  elområden  infördes  i  Sverige  haft 

incitament att  lämna en  låg handelskapacitet eftersom om de  lämnar en hög handelskapacitet  så 

kommer  de  drabbas  av  kostnader  för mothandeln  som  behövs  för  att  undvika  överbelastningar  i 

nätet.  Införandet  av  elområden  kommer  att  öka  incitamenten  för  att  bygga  kraftproduktion  i 

områden med högre pris. Elområdena kommer  tydligt att visa var överföringskapaciteten behöver 

förstärkas.  Införandet  av  fler  elområden  kommer  att  förbättra  den  svenska  elmarknaden  och 

underlätta  för  flera  aktörer  som  verkar  på  den  däribland  Svenska  Kraftnät.  Under  de  första 

månaderna med elområden (november 2011‐ april 2012) så har elpriset i elområde 4 i södra Sverige 

varit betydligt högre än  i elområde 1 och 2. Även  i elområde 3 har elpriset varit högre än  i norra 

Sverige. Fyra månader är för kort tid att dra några slutsatser om  indelningen av elområden men de 

högre elpriserna  i elområde 3 och 4 är  indikationer på var  förstärkningar av nätet bör ske eller ny 

produktionskapacitet bör byggas. 

 Genomsnittlig 
kapacitet 

Normal (max) Genomsnittlig kap i % 
av normal 

Elområde1->Elområde2 3128 MW 3300 MW 95% 

Elområde2->Elområde3 6436 MW 7300 MW 88% 

Elområde3->Elområde4 4537 MW 5300 MW 86% 

Tabell 7 Genomsnittlig överföringskapacitet över snitt 1, 2 och 4 under åren 2004‐2010 

Tabellen visar den genomsnittliga överföringskapaciteten  i nord‐sydlig riktning över de tre snitten  i 

Sverige som också är gränser för åren 2004‐2010. Snitten är gränserna mellan Sveriges elområden. 

Eftersom Sverige har ett produktionsöverskott i norr och produktionsunderkott i söder så överförs el 
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från norr  till  söder. Det är  inte  intressant hur kapaciteten  i motsatt  riktning varierar  från söder  till 

norr då elenergi  i Sverige  i princip alltid överförs  söderut. Svenska Kraftnät har även  statistik över 

verklig överföring över snitten mellan 2004‐2010. En varaktighetskurva över hur mycket elenergi som 

överförts  över  snitten  skulle  bli missvisande  då  Svenska  Kraftnät  satt  begränsningar  vid  Sveriges 

gränser och använt  sig av mothandel  för att minska belastningen på  snitten. En varaktighetskurva 

skulle ge som resultat,en underskattning av behovet att öka överföringskapaciteten för att undvika 

begränsningar. 

Område Genomsnittlig 
kapacitet 
första 
halvåret 2011 

Normal (max)  Genomsnitt 
i  % av 
max 

SE>FI 1901 2050 93% 

FI>SE 1569 1650 95% 

SE>DK1 592 680 87% 

DK1>SE 467 740 63% 

SE>DK2 1124 1300 86% 

DK2>SE 1015 1700 60% 

SE>PL 422 600 70% 

PL>SE 117 600 19% 

SE>NO1 1227 2095 59% 

NO1>SE 1371 2145 64% 

SE>NO3 919 1000 92% 

NO3>SE 596 600 99% 

SE>NO4 648 700 93% 

NO4>SE 701 800 88% 

SE>TYS 569 600 95% 

TYS>SE 368 600 61% 

Tabell 8 Genomsnittlig överföringskapacitet första halvåret 2011 till och från Sverige 

Anledningen till att genomsnittliga kapaciteter används för kablarna i grundscenariot är att historiska 

siffror kan ge oönskade effekter exempelvis var Baltic Cable mellan Sverige och Tyskland avbruten 

under flera veckor våren 2011. Om historiska siffror används skulle det spegla onormala driftavbrott 

som, att om en kabel är avstängd en hel vecka, minskar det drastiskt exportkapaciteten. Det är också 

svårt  att  tolka  vilka  kapacitetsförändringar  som  är  att  betrakta  som  normala  och  vilka  som  är 

onormala. Nackdelen med en genomsnittlig kapacitet jämfört med historisk per timme är att det inte 

finns någon  variation. Den historiska  variationen har dock  lite  att  göra med  framtida  kapaciteter. 

Historiska kapaciteter skulle dessutom inte spegla verkligheten då det finns en större exportkapacitet 

nu jämfört med 2009.   

Sveriges övergång  till  separata elområden kan  i vissa  fall öka kapaciteten på grund av att Svenska 

kraftnät minskar överföringsbegränsningar.  Men det som mest påverkar framtida exportkapacitet är 

att  nya  förbindelser  tillkommer,  starkare  elnät  utan  interna  begränsningar  och  efterfrågan  på  el 

Sveriges angränsande länder.  
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4.2	Simulerat	år	2009	
Modellen simulerar vattenkraftsproduktionen för 12 veckor från år 2009 som var ett normalår sett 

till  vattenkraftproduktion  i  Sverige. År 2009  var den  lägsta  timeffekten  för  vattenkraften  i  Sverige 

2652 MW och den högsta 13629 MW. En normalt års vattenkraftsproduktion (65TWh) motsvarar en 

genomsnittlig effekt på 7420 MW. Den största skillnaden i timeffekt mellan två timmar var 3327 MW 

år  2009.  I  Sverige  kan  ca  33  TWh  el  lagras  i  vattenmagasinen,  det  är  ca  hälften  av 

normalårsproduktion för vattenkraft.  (Svenska Kraftnät, 2012) 

 

Figur 5 Varaktighetskurva per timme över Sveriges vattenkraftproduktion 2009 

Varaktighetskurvan  visar  timeffekten  för  vattenkraften  är  jämt  fördelad  kring  den  genomsnittliga 

produktionen på ca 7420 MW. Ungefär hälften av timmarna är produktionen högre respektive lägre. 

 

Figur 6 Vattenkraftsproduktion per vecka år 2009  

Vattenkraftsproduktionen är lägre på sommaren än på vintern. Produktionstoppen vecka 19 beror på 

kraftig  tillrinning  i  och med  vårfloden  vilket  leder  till  en  högre  produktion  för  att  undvika  spill. 

Produktionstoppen vecka 51 är på grund av höga elpriser och kyla vilket gör det mycket lönsamt för 
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vattenkraftsproducenterna att producera el. Det är troligt att vattenkraftsproducenterna ändrade sin 

långsiktiga planering genom att ”flytta vatten” från framtida veckor till vecka 51. Detta bidrog till att 

vattenkraftproduktionen blev betydligt  lägre veckan efter. Både vecka 51 och vecka 52 var Sverige 

tvunget  att  importera  elenergi  för  att  täcka  lasten. Under  vecka  51 producerade  kärnkraften  153 

GWh mindre än under vecka 52, detta bidrog också  till att det  var  lönsamt att producera mycket 

elenergi vecka 51.  

4.3	Basfall	‐	test	av	modellen	utan	vindkraft	
Grafen  visar  simulerad  produktion  jämfört  med  det  verkliga  utfallet  enligt  Svensk  Energis  och 

Svenska Kraftnäts statistik för 12 simulerade veckor år 2009. I modellen är vindkraftsproduktionen 0 

MW i detta basfall. 

 

Figur 7 Verklig uppmätt vattenkraftsproduktion i jämförelse modellens produktion 

Vecka 19 var den vecka då tillrinningen var som störst under 2009 vilket var en av vårflodsveckorna. 

För denna vecka har tillrinningen omfördelats men samma mängd energi har tillrunnit. Vecka 19 är 

att betrakta som den mest osäkra då förenklingar angående magasinnivåer och tillrinning skiljer sig 

mest  jämfört med verkligheten.  I verkligheten är vårfloden utspridd över flera veckor. Under vecka 

19  är  tillrinningen  kraftig  i  ett  fåtal  älvar  där magasinnivåerna  stiger  betydligt mer  jämfört med 

modellen. Anledningen till att nästa vecka inte är på ett ekvidistant avstånd i tid är ett önskemål att 

undvika speciallösningar av tillrinningen om möjligt. Vecka 19 är tillrinningen något omfördelad för 

några älvar, lika mycket vatten mätt i energi rinner till men med en annan fördelning. Veckor med en 

jämn  tillrinning och mindre  förändringar  i  fyllnadsgrad  är de  veckor där  simulering  från modellen 

ligger närmast verkligheten. Modellens produktion följer till stora drag det verkliga utfallet. Det finns 

ett flertal förenklingar jämfört med verkligheten vilket gör att det simulerade utfallet skiljer sig från 

verkligheten. Generellt borde modellen överskatta produktionen då den under vissa villkor väljer en 

optimal  lösning.  I  verkligheten  finns  det  fler  villkor  än  de modellen  beaktar  och  utfallet  är  inte 

optimalt i verkligheten.  

En förklaring till att modellen överskattar produktionen i mitten av året men underskattar något för 

vinterveckorna,  är  att  i  tillrinningen  av  vatten  till magasin  inte  förekommer under  vintern  i norra 

Sverige men förekommer  i södra Sverige då det kan regna även på vintern och snö kan smälta. Det 
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Exempel vecka 6 2009  

Den totala lagringskapaciteten för 

Sveriges vattenmagasin: 33748 GWh. 

Fyllnadsgrad i början respektive slutet av 

veckan 39,5 % och 36,3 %. 

Tillrunnen energi 389,5 GWh 

Beräknad tillförd energi 33748*(39,5%‐

36,3%) + 389,5 = 1 469,5 GWh 

Verklig tillförd energi från vattenkraft 

vecka 6 1594,6 GWh (uppmätt)  

Skillnad 1 469,5 ‐ 1594,6 = ‐125 GWh 

dvs ‐125/1594,6  ‐7,85 % 

som  får  störst påverkan  är  indata dvs  tillrinning och mängd  lagrat/tappat  vatten  i magasinen. De 

siffrorna kommer  ifrån Svensk Energis veckostatistik och är en form av genomsnittliga data för hela 

Sverige. Hur statistiken omvandlas till indata finns mer i detalj beskrivet i modellavsnittet.  

Svensk Energis statistik anger tillrunnet vatten (ej spillningskorrigerat) och tappat vatten ur magasin 

mätt  i  energi.    Statistiken  är  inte  felfri  till  exempel  är  den  tillförda  energin  vattenkraft  högre  än 

energin  från det  tappade vattnet  från magasinen och  tillrunna energin  tillsammans.  I verkligheten 

borde det för alla veckor i Svensk Energis statistik vara tvärtom då en del vatten alltid kan förväntas 

spillas. Detta beror på att statstiken baseras på data från enbart större magasin som nästan enbart är 

belägna  i Norrland.   Tillrinningen  i  södra  Sverige är generellt  sätt mer  spridd över året  än  i norra 

Sverige. Magasinen  är  betydligt mindre  i  södra  Sverige  vilket  innebär  att  produktionens  påverkas 

mycket av nederbörden. Enligt Svensk Energi kan man utifrån verklig produktion grovt uppskatta hur 

tillrinningen varit södra Sverige eftersom reglermagasinen är små i förhållande till den mängd vatten 

som kan rinna till under en vecka. (Sjöbohm, 2011) 

	 	 	 	 ö 	 	
∗ 	 	 	 ö 	 	 	
	 	 	 	 	 ä 	 	

ö 	 	  

Formeln ovan visar hur en enkel kontroll av Svensk energis  statistik kan göras.  I de  fall  statistiken 

stämmer  överens  till  100  %  kommer  inte  den  verkliga  uppmätta  vattenkraftsproduktionen  och 

beräknade att vara  lika. Skillnaden jämfört med verkligt utfall är 125 GWh för vecka 6 motsvarande 

7,85 % För de flesta veckorna är skillnaden mindre. Vecka 6 är den vecka under år 2009 där Svensk 

energis uppgifter om tillrinning och magasinnivåer ger den största underskattningen jämfört med det 

verkliga utfallet. Den största överskattningen är under vecka 30 och 31,  troligen på grund av stora 

regnmängder i magasin och älvar som statistiken är baserad på.   

 

Figur  8  Avvikelse  vattenkrafts  produktion  (beräknad  jämfört 
med uppmätt) Svensk energis statistik 
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4.4	Scenario	–	Normal	vind		
I grundscenariot antas den maximala exportkapaciteten motsvara den genomsnittliga kapaciteten på 

kablarna från Sverige. I de veckor då import förekommer i verkligheten tillåts detta för att problemet 

ska vara lösbart, det måste vara möjligt att täcka lasten. Importens inverkan minimeras genom att ett 

straff  på  importerad  elenergi  för  att  undvika  att  importen  bidrar  till  balanseringen. 

Vindkraftsproduktionerna är tagna från den mest genomsnittliga veckan från tioårsperiod. 

Vindkraften  är uppskalad  till  tre olika nivåer på utbyggnad 4000 MW, 8000 MW och 12000 MW. 

12000 MW  vindkraft  motsvarar  ungefär  en  årsproduktion  på  30  TWh  vilket  är  det  som  finns  i 

planeringsramen för vilken mängd vindkraft som ska vara möjlig att bygga.  Den mängd vindkraft som 

kommer byggas med nuvarande prognoser är ca 11 TWh vilket är knappt hälften av planeringsramen. 

 Geografisk fördelning av vindkraft elområden: SE1, 22 %; SE2, 41 %; SE3, 29 %; SE4, 9 % 

 Vind den mest genomsnittliga under en tioårsperiod för varje vecka. 

 Fyra utbyggnadsnivåer 0, 4000, 8000 och 12000 MW installerad vindkraft. 

 Exportkapacitet motsvarande genomsnittlig exportkapacitet första halvåret 2011. 

 Tillrinning och tappning enligt år 2009. 

 Resultatet blev obetydligt ökat spill på grund av ökad mängd vindkraft. 

 Stor tillgänglig exportkapacitet. 

 

 

Figur 9 Spill i GWh scenario normal vind vid 0, 4000, 8000 och 12000 MW installerad vindkraft 

Spillet som uppstår  i modellen ökar obetydligt med ökad mängd vindkraft. Spillet som uppkommer 

vecka 19 kan till största delen förklaras av den kraftiga vårflodstillrinningen. Det är helt enkelt  inte 

möjligt att  tappa allt vatten och producera el, mycket vatten behöver spillas. För alla andra veckor 

beror  det  spill  som  uppstår  på  modellens  förenklingar  av  tillrinning  och  magasinnivåer  vilket 

resulterar  i att den  lösning  som maximerar produktion  innebär en viss mängd  spill. Det  som är av 

intresse  är  om  spillet  ökar  med  ökad  mängd  vindkraft  vilket  den  i  scenariot  normal  vind  sker 
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obetydligt. För vecka 42 ökar spillet från knappt 1 GWh till drygt två 2 GWh mellan 4000 och 8000 

MW  installerad vindkraft. Vid 12000 MW vindkraft minskar sedan spillet jämfört med 8000 MW för 

vecka 42 marginellt då den ökade vindkraftproduktionen av en slump sker vid timmar som minskar 

behovet av reglering. För vecka 52 ökar spillet med 2 GWh mellan 8000 och 12000 MW installerade 

effekt vindkraft.   

 

Figur 10 Export i GWh scenario normal vind vid 0, 4000, 8000 och 12000 MW installerad vindkraft 

Diagrammet visar att den totala exportkapaciteten sett över hela veckan inte är utnyttjad för någon 

vecka. Under vecka 3 finns det vid 12000 MW installerad vindkraft ca 490 GWh ledigt exportkapacitet 

vilket motsvarar  ca 2900 MW under en vecka. Exporten ökar  ju mer vindkraften byggs ut men är 

långt under den exportkapacitet som finns. Den blåsigaste veckan är vecka 3 där exporten ökar mest 

när vindkraften ökar. Den understa  linjen visar den verkliga exporten för de olika veckorna år 2009 

för de veckor den är negativ  importerade Sverige el. Av de undersökta veckorna var vecka 19 den 

som  den  verkliga  exporten  var  som  högst  på  grund  av  att  vårfloden  leder  till  en  hög 

vattenkraftsproduktion för att undvika spill. Med utbyggd vindkraft är det dock under vecka 3 som 

Sverige behöver exportera mest el på grund av att vindkraften producerar mer under vintern. 

4.5	Scenario	–	Våtår			
Med  jämna mellanrum  inträffar  våtår  i  Sverige med  stor  tillrinning  och  låga  elpriser  som  följd.  I 

modellen  simuleras  ett  våtår  genom  att  tillrinningen  för  varje  vecka  antas  vara  20 %  större  än  i 

normal vind  scenariot. Vindkraftsproduktionen och exportkapaciteten är den  samma  som  i normal 

vind scenariot. 

 Geografisk fördelning av vindkraft elområden: SE1, 22 %; SE2, 41 %; SE3, 29 %; SE4, 9 % 

 Vind den mest genomsnittliga under en tioårsperiod för varje vecka. 

 Tillrinning 20 % mer varje vecka jämfört den faktiska år 2009.  

 Treutbyggnadsnivåer 4000, 8000 och 12000 MW installerad vindkraft. 

 Exportkapacitet motsvarande genomsnittlig exportkapacitet första halvåret 2011. 

 Resultat blev obetydligt ökat spill på grund av ökad mängd vindkraft och överlag något större 

spill alla veckor jämfört med normal vind scenariot utom vecka 19 där ökningen är stor. 

 Stor tillgänglig exportkapacitet. 
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Figur 11 Spill i GWh scenario våtår  vid 4000, 8000 och 12000 MW installerad vindkraft 

Överlag  är  spillet  för  alla  vindkraftsnivåer  något  högre  än  för  normal  vind  scenariot  i 

storleksordningen  några GWh  pga  den  ökade  tillrinningen.  Jämfört med  scenariot  normal  vind  är 

spillet under  vårflodsveckan  vecka 19 nästan  tre gånger  så  stort. Detta beror på den 20 % ökade 

tillrinningen. Exporten är betydligt högre under vecka 19 även det på grund av den ökade tillrinning 

som ökar vattenkraftproduktionen som  i sin tur ökar exporten.   Anledningen till att störst påverkan 

märks under vecka 19 är tillrinningen redan från början är hög denna vecka så en ökad tillrinning i % 

ökar den faktiska tillrinningen mycket för denna vecka jämfört med de andra veckorna. För vecka 52 

sker den största ökningen av spill mellan olika vindkraftsnivåer, spillet ökar från ca 3 GWh vid 4000 

MW till ca 5 GWh vid både 8000 och 12000 MW vindkraft 

   

Figur 12 Export i GWh scenario våtår vid 4000, 8000 och 12000 MW installerad vindkraft 
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4.6	Scenario	‐	10‐årsvind	
Vindscenariot  liknar  scenariot  normal  vind  men  med  skillnaden  att  vinddata  kommer  ifrån  den 

blåsigaste av veckan för varje vecka under en 10‐årsperiod. Detta medför att vindkraften producerar 

betydligt  mer  jämfört  med  grundscenariot.  Samma  nivåer  och  fördelning  av  utbyggnaden  av 

vindkraften simuleras.  

 Geografisk fördelning av vindkraft elområden: SE1, 22 %; SE2, 41 %; SE3, 29 %; SE4, 9 % 

 Vind den högsta totala från en tioårsperiod för varje vecka 

 Tre utbyggnadsnivåer 4000, 8000 och 12000 MW vindkraft 

 Tillrinning och tappning enligt år 2009. 

 Exportkapacitet motsvarande genomsnittlig kapacitet första halvåret 2011.  

 Resultatet blev ökat spill vecka 3 vid 12 000 MW vindkraft på grund av i första hand ej 

tillräcklig export kapacitet och i andra hand interna begränsningar över snitt. 

 

Figur 13 Spill i GWh scenario 10‐årsvind vid 4000, 8000 och 12000 MW installerad vindkraft 

Spillet  i modellen ökar  inte ökad mängd vindkraft förutom vecka 3 där brist på avsättning  leder till 

ökat spill. I vecka 3 är exportkapaciteten inte tillräcklig vilket syns tydligt i figur 14. Spillet i vecka 19 

beror  på  vårfloden.  För  övriga  veckor  beror  det  spill  som  uppstår  på modellens  förenklingar  av 

tillrinning och magasinnivåer vilket resulterar i att den lösning som maximerar produktion innebär en 

viss mängd spill. Det är samma orsaker som  i  föregående scenarior.   Spillet som uppstår  för övriga 

veckor är nästan exakt detsamma som i normal vind scenariot.  
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Figur 14 Export i GWh scenario 10‐årvind vid 4000, 8000 och 12000 MW installerad vindkraft 

I samtliga simulerade veckor utom vecka tre finns det tillgänglig exportkapacitet. Resultatet visar att 

överföringskapaciteten  inte  räcker  till  vecka 3 då alla  ledningar  från Sverige överför  i närheten av 

max. Hade det  inte  funnits några  interna begränsningar skulle exporten på alla kablar vara på max 

under alla veckans timmar. Mer i detalj ger modellen resultatet att exporten är 1226 GWh vilket är av 

98,7 % av det teoretiskt maximala 1242 GWh som antas kunna exporteras om alla kablar utnyttjar 

den tillgängliga kapaciteten till max. Det är på den kabeln till Danmark från elområde fyra  i Sverige 

som  exporten  inte  är  max  varje  timme.  Anledningen  till  detta  är  att  det  inte  finns  tillräcklig 

överföringskapacitet  inom Sverige. Det  finns  interna begränsningar av överföring från ett elområde 

till ett annat se 4.6.2 Belastning av snitten med olika geografisk fördelning av vindkraften. 

4.6.1	Enkel	säsongsplanering	

  

Figur 15 Säsongplanering i form av minskad produktion  (vecka 3 scenario kraftig 12 000 MW) 
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Spillet  som uppstår  i vecka 3 går att undvika genom en enkel  form av  säsongsplanering.  I  tidigare 

simulering  där  spill  uppstår  så  tappas  vattenmagasinen  från  48,1  %  fyllnadsgrad  till  45,4  % 

fyllnadsgrad. Genom att minska  tappningen  till 46 %  fyllnadsgrad minskas vattenkraftproduktionen 

med ca 200 GWh och spillet kan undvikas.  

4.6.2	Belastning	av	snitten	med	olika	geografisk	fördelning	av	vindkraften	
Belastningen på stamnätet studeras genom varaktighetskurvor av överföringen på de tre snitten. Den 

vecka som studeras är vecka 3 med 12000 MW vindkraft och tio‐årsvind dvs den högsta vinden under 

10  uppmätta  år.  Denna  vecka  valdes  då  det  uppstår  spill  i  denna  vecka  och  exportförbindelser 

utnyttjas till max se föregående scenario. Noteras bör att det är ett mycket litet ”straff” på överföring 

över snitten för att minimera belastningen på snitten. Den installerade effekten vindkraft är i figur 14 

är  fördelat  enligt  vindkraftsprojekt  under  byggnad,  i  figur  17  är  vindkraften  fördelad  registrerade 

projekt under utveckling  i  figur 18 är vindkraften  fördelad enligt Eforsk rapport 04:34 prognos. För 

mer diskussion se avsnitt Scenarion antaganden – vindkraftsutbyggnad. 

 

Figur  16  Varaktighetskurva  för  överföring  av  el mellan  elområdena  söder  ut  (vecka  3  scenario  kraftig  12 000 MW 
vindkraft installerad vindkraft)  

Överföringen på  snitt 2 och  snitt 4 är på max under  flera  timmar  söderut vilket  implicerar att det 

finns kapacitetsbrist på dessa två snitt. Varaktighetskurvorna för överföring över snitten för vecka 3 

med  12 000 MW  vindkraft  visar  att  snitt  4  är  det  som  belastas mest  då  överföring  över  det  är 

maximal  under  en  stor  del  av  veckan.  Belastningen  på  snitt  2  är  något mindre  än  snitt  4 men 

överföringen är  fortfarande på max under nästan  lika  lång  tid. Belastningen på  snitt 1 är betydligt 

mindre och bara på max under några få timmar.  
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Figur  17 Varaktighetskurva  för överföring  av  el mellan elområdena  söder ut  (vecka  3  scenario  10‐årsvind  12000 MW 
vindkraft jämt fördelat i Sverige) 

 

Figur 18 Varaktighetskurva  för överföring av el mellan elområdena  söder ut  (vecka 3  scenario 10‐årsvind 12 000 MW 
installerad vindkraft med tyngdpunkt i södra Sverige) 

Ovan två diagram (figur 17 och figur 18) visar att belastningen på snitten med en annan geografisk 

fördelning av vindkraften. I båda fallen är belastningen betydligt mindre jämfört med om vindkraften 

är  lokaliserad  i  norra  Sverige.  Exporten  är  i  båda  fallen  maximal  då  överföringen  på  alla 

överföringsförbindelser från Sverige är på max varje timme det vill säga överföringen inom Sverige är 

ingen begränsande faktor. Eftersom det är ett straff dock mycket litet på överföring av el över snitten 

i modellen eftersträvar modellen att överföra så lite el som möjligt över snitten. Tydligast är det för 

Snitt  1  då  överföring  är  i  det  närmaste  noll  under  alla  timmar  under  veckan.  Överskottet  av 

elproduktion  i  elområde  1  exporteras  till  Norge  och  Finland.  En  utbyggnad  av  vindkraften med 

tyngdpunkt i södra Sverige resulterar i en mindre belastning på stamnätet jämfört med motsvarande 

utbyggnad i norra Sverige.  
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4.6.3		Minskad	exportkapacitet	
En  stor  tillgänglig  exportkapacitet  är  fördelaktig  ur  reglersynvinkel  då  behovet  av  att  exportera 

elenergi varierar under veckan.  I detta fall minskas exportkapaciteten vilket  innebär att regleringen 

av vattenkraften ökar. Samma scenario som tidigare med 12000 MW vindkraft och 10‐årsvind men 

exportkapaciteten har  skalats ner  för alla veckor. Totalt  finns det 100 GWh motsvarande 595 MW 

under en vecka mer  tillgänglig exportkapacitet än den  teoretiskt minimala. Med  teoretisk minimal 

exportkapacitet avses den exportkapacitet som behövs för att det  inte ska uppstå spill på grund av 

inte tillräcklig avsättning av elenergi. Undantaget är vecka 3 där exportkapaciteten ökats därför att 

spill uppstod på grund av bristande avsättning. Under vecka 3 var exporten på alla förbindelser från 

Sverige på max under alla timmar.  

 

Figur 19 Export vid minskad export kapacitet, scenario – 10‐årsvind 

 

Figur 20 Spill vid minskad exportkapacitet, scenario – 10‐årsvind 

Den ökade exportkapaciteten för vecka 3 gör att spillet minskar kraftigt till i princip noll.  I de övriga 

veckorna  där  exportkapaciteten minskats  är  spillet  konstant  utom  för  vecka  16  och  vecka  47  då 
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spillet ökar. I båda fallen beror det på att under några enstaka timmar med storvindkraftsproduktion 

uppstår det spill då elenergin  inte har någonstans att ta vägen. Vattenkraftsproduktionen är på ett 

minimum under dessa timmar men efterfrågan på elenergi är  inte tillräckligt stor så en del elenergi 

går till spillo. Figur 21 nedan visar vattenkraftsproduktionen och vindkraftsproduktionen för vecka 16 

under några  timmar när  vindkraftsproduktionen  är  stor  är  vattenkraftproduktionen mycket  låg  ca 

700  MW  per  timme.  Det  är  en  betydligt  lägre  vattenkraftsproduktion  än  vad  som  uppmätts  i 

verkligheten  för  enskild  timme  under  2009.  Den  största  anledningen  är  att  modellen  simulerar 

produktionen  för  alla  kraftverk  och  kan  utnyttja  alla  reglermöjligheter  till max.  Förenklat  sker  all 

produktionsplanering  av  en  enda  aktör dvs modellen  jämfört med  verkligheten där det  är många 

aktörer. Detta medför  en  viss överskattning  av  reglerförmågan  jämfört med  vad  som  är  praktiskt 

möjligt  i verkligheten. För fler faktorer som överskattar reglerförmågan se avsnitt 3.4 Diskussion av 

modellen. 

 

Figur  21  Vattenkraftsproduktion  och  vindkraftsproduktion  vecka  16  vid  12000 MW  vindkraft,  10‐årsvind & minskad 
exportkapacitet  

I  både  figur  21  och  figur  22  går  det  tydligt  att  se  variationerna mellan  dag  och  natt  genom  att 

vattenkraftsproduktionen  ökar  dagtid. Dagtid  är  elförbrukningen  högre  än  nattetid.  Figur  22  visar 

vecka  7  med  en  något  mer  jämn  vindkraftsproduktion  vilket  resulterar  i  mindre  variationer  i 

vattenkraftsproduktionen. Noteras bör att de båda illustrerade veckorna är extremfall med stark vind 

och minskad exportkapacitet vilket ökar behovet av reglering . 
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Figur 22 Vattenkraftsproduktion vecka 7 vid 12000 MW vindkraft, 10‐årsvind & minskad exportkapacitet 	

4.7	Undersökning	minimering	av	spill	jämfört	med	maximering	av	
produktion	
Modellens målfunktion strävar efter att maximera produktionen vilket kan  liknas med att minimera 

spillet. Alla veckor uppstår det ett litet spill oavsett installerad effekt vindkraft. Att istället minimera 

spillet  av  elenergi  varje  vecka  istället  för  att  maximera  produktion  minskar  spillet  men  också 

produktionen. Detta  kan  förklaras dels genom att olika verkningsgrader används beroende på hur 

mycket man tappar. För tappningar mellan 75 – 100 % av max tappning är verkningsgraden 5 % lägre 

jämfört med tappning i segmentet 0 – 75 % max tappning för alla kraftverk. Det är vid minimering av 

spill optimalt  att  tappa  vid  andra  tillfällen  så  att  spillet minskar men  även  veckoproduktionen.  En 

annan anledning är det finns inget krav på hur mycket vatten de måste finnas i älven när veckan tar 

slut. Det  vill  säga  vatten  som  rinner mellan  kraftverk. Modellen  eftersträvar  vattnet  som  tappats 

högst upp i älven ska passera så många kraftverk som möjligt när produktionen maximeras. Även om 

det innebär att vatten måste spillas förbi kraftverk med låg effekt till förmån för kraftverk med högre 

effekt.  

 

Figur 23 Skillnad i produktion vid maximering av produktion jämfört med minimering av spill 
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Figur 24 Skillnad i spill vid maximering av produktion jämfört med minimering av spill 

Noterbart är att spillet kan mer än halveras under vecka 19 – vårflodsveckan i modellen mätt i energi 

vid minimering av spillet  jämfört med maximering av produktionen. Vecka 19 är även den vecka då 

minskningen av produktion är  som minst. Under övriga veckorna är dock  skillnaden proportionellt 

sett ännu större. Detta visar att det spill som uppstår vid maximering av produktionen är större än 

det behöver vara. 

4.8	Undersökning	med	eller	utan	straff	på	import	
Under  två  av  tolv  simulerade  veckor,  vecka  47  och  vecka  52  behövs  elenergi  importeras  oavsett 

installerad mängd vindkraft, då det under några  få  timmar  inte är möjligt att uppnå en  lastbalans 

utan en viss import. I verkligheten hade Sverige en stor import av elenergi under dessa veckor 2009 

för att täcka det stora energibehovet på grund av kyla. Genom att ha ett straff på importerad energi 

så minskas importens bidrag till balanseringen till ett minimum. Olika storlekar på straffet har testats 

men skillnaden i spill mellan att ha ett stort straff och inget straff alls är relativt liten mätt i spill. Ett 

stort straff minskar dock  importen till ett minimum och gör att vattenkraften står för all reglering. I 

alla tidigare simuleringar har ett straff används på import. Denna jämförelse visar att om straffet tas 

bort kommer spillet minska mycket lite. 

 

Figur 25 Spill med och utan straff på import 
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5.	Resultat	

5.1	Sammanfattning	av	scenarion	
Modellens  produktion  av  vattenkraftsenergi  är  något  högre  än  det  verkliga  utfallet  för  de  flesta 

undersökta  veckorna.  Modellen  söker  en  optimal  lösning  av  produktionen  vilket  skiljer  sig  från 

verkligheten. En generell överskattning är att förvänta. I alla veckorna uppstår ett litet spill även med 

lite  vindkraft  installerat. Detta  spill  kan delvis  förklaras med  att det  är  en  viss  skillnad mellan  att 

maximera  produktion  och minimera  spill  då  verkningsgraden  skiljer  sig  vid  olika  tappningar.  Om 

modellen minimerar spillet minskar detta spill. Vecka 19 som i verkligheten är en vårflodsvecka sker 

stort  spill  pga  en  stor  tillrinning.  Simuleringarna  visar  att  vattenkraften  i  Sverige  har  en  god 

reglerförmåga och spill som uppstår ökar inte med en ökad installerad effekt vindkraft.  

Det  spill  som uppstår ökar  inte med ökad mängd  vindkraft utan på grund av  svårigheter  att hitta 

avsättning för all energi det vill säga för  lite exportkapacitet eller för  liten  last. Ökande spill uppstår 

vecka  3  vid  10‐årsvind  12000 MW  installerad  vindkraft  på  grund  av  bristande  avsättning  för  all 

produktion.  Spillet som uppstår i modellen pga bristande avsättning kan enkelt undvikas genom en 

enkel  säsongplanering.  Modellen  simulerar  tolv  veckor  men  det  förkommer  ingen  verklig 

säsongsplanering det vill säga produktion av vattenkraft kan  inte flyttas från en vecka till en annan. 

Det har dock  testas manuellt genom minskning av veckoproduktionen. Det  sker  ingen  reglering av 

övrig  produktion,  bara  vattenkraftverkens  produktion  regleras.  I  verkligheten  hade  dyrare 

produktionslag trängts undan av vindkraften. 

5.2	Diskussion,	alternativ	till	reglering	med	konventionell	vattenkraft	
Om andelen vindkraft ökar  i Sveriges elsystem kommer efterfrågan på  reglerkraft öka och  i sin  tur 

priserna på denna. På Nordpool skulle priser på Elbas kunna öka och variera mer. En ökad reglering 

av vattenkraften skulle öka påfrestningarna på ekosystemet i älvarna, det finns alltså skäl att utnyttja 

andra former av reglering. Detta avsnitt beskriver kortfattat några av dessa. Den ökade efterfrågan 

på reglerkraft skulle kunna tillgodoses av pumpkraftverk, elbilar, elpatroner eller en kombination av 

dessa. Elbilar kan även bidra  till avsättningen av el då elproduktionen  förväntas öka  i Sverige  i och 

med utbyggnaden av vindkraften.  

5.2.1	Pumpkraft	
En ökning av reglerkraften skulle gå att genomföra genom att bygga pumpkraftverk. Pumpkraftverk 

fungerar genom att de pumpar tillbaka vatten till en högre nivå när det finns överskott på el och att 

produktion sker när det är brist på el. I Sverige finns det idag i princip ingen pumpkraft det har inte 

funnits något behov då vattenkraften har räckt till för att reglera effektvariationer i andra kraftslag. I 

Sverige  finns  två pumpkraftverk  i älvarna Klarälven och Norsälven, Letten 36 MW och Kymmen 55 

MW.  (Fortum,  2011)  Pumpkraftverk  är mer  vanligt  förekommande  i  övriga  Europa,  i  synnerhet  i 

Alperna  där  det  pumpas  vatten  till  högre  belägna  dammar  i  dalgångar.  Verkningsgraden  för 

pumpkraftverk är ca 70‐85%. (Åkerlund, 2012) Verkningsgraden är kvoten mellan energi och tillförd 

energi  som  erhålls  då  vattnet  används  i  kraftverket.  Den  nordiska  elmarknaden  blir  allt  mer 

integrerad med  den  europeiska  genom  fler  och  fler  ledningar  till  kontinenten  vilket medför  att 

prisvariationer  som  finns  i mellersta  och  södra  Europa  i  framtiden  även  kan  uppstå  i  Sverige.  I 

Danmark, på Jylland har det funnits tillfällen där det uppstått negativa elpriser på elbörsen Nordpool. 

Detta  inträffade natten mellan då 6:e och 7:e maj 2010 då det blåste  kraftigt  i  kombination med 

nedsatt överföringskapacitet till Sverige och Tyskland. Spotpriset var under några timmar ‐37öre kWh 
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vilket  innebar  att  konsumenter  fick  betalt  för  att  konsumera  el.  (Hållen,  2010) 

Vindkraftproducenterna  fick  betala  för  att  mata  ut  sin  el  på  elnätet.  Om  vindkraftutbyggnaden 

fortsätter att öka  i Sverige och Europa är en kraftig variation av elpriset något som kommer att bli 

vanligare. Konsumenter av el är generellt sett prisokänsliga, endast större energiintensiva industrier 

drar ner sin konsumtion när priset stiger. I avreglerade elmarknader innebär ett överskott på el låga 

elpriser och motsatsen när efterfrågan är hög. Ett pumpkraftverk utnyttjar dessa prisvariationer. Om 

de blir tillräckligt stora kan det vara möjligt att fler pumpkraftverk byggs i Sverige.  

Mariestads Energi AB har en vision som går ut på att bygga ett stort pumpkraftverk antingen mellan 

Vänern och Vättern  eller  vid  Suorvadammen  i  Lappland.  Projekten  är  i  sin  begynnelsefas och det 

krävs mycket för att något av dessa ska realiseras i verkligheten. Storleken på pumpkraftverket skulle 

vara mycket stort 50 000 MW detta ska  jämföras med den totalt  installerade effekten vattenkraft  i 

Sverige på ca 16 200 MW.  (Energinyheter, 2010) Det som  talar emot en byggnation av ett så pass 

stort  pumpkraftverk  är  de  enorma  investeringskostnaderna.  Det  är  ett  betrakta  som  ett 

högriskprojekt som enligt Mariestads Energi har en mycket stor potential. Exempel på några av de 

många  problem  som  uppkommer,  förstärkning  av  elnätet  för  att  möjligöra  reglering  av 

effektvariationer av elproduktion  i Europa. Den praktiska användningen av pumpkraftverket  skulle 

påverka  de  Svenska  elpriserna  i  båda  riktningarna  i  och med  att  pumpkraftverket  blir  den  såväl 

största  konsumenten  som  producenten  av  el  i  Sverige.  I  praktiken  kan  hela  idéen  betraktas  som 

mycket osannolik då det skulle krävas en mycket stor förstärkning av det svenska elnätet och ökning 

av exportkapaciteten. Detsamma gäller i länderna på kontinenten exempelvis har både Tyskland och 

Polen svaga nät som behöver förstärkas.  

Enligt Svensk Energi skulle ett tiondels så stort pumpkraftverk på 5000MW vara mer realistiskt och 

reglera svenska och nordiska produktionsvariationer i första hand. (Sjöbohm, 2011) Det troligaste är 

att projektet inte kommer att bli av, det är dock möjligt att mindre pumpkraftverk byggs i framtiden 

på  grund  av  högre  priser  på  reglerkraft  vilket  skulle  öka  lönsamheten.  Sammanfattningsvis  är 

pumpsystem ett intressant alternativ för att lagra energi som bör studeras närmare i framtiden. Det 

som  framför  allt  talar  emot  pumpkraft  är  bristande  ekonomiska  incitament,  det  krävs  stora 

prisvariationer. Det kan även vara svårt att få tillstånd från miljödomstolen. 

5.2.2	Elpatroner	
Ett annat alternativ  som kan användas  för  reglering vid mycket vindkraft och hög elförbrukning är 

elpatroner  i  värmeverk.  Elpatronerna  värmer  upp  värmeverket  istället  för  det  ordinarie 

eldningsbränslet.   Detta är att betrakta som ett sista alternativ vid stora överskott av elenergi och 

låga  elpriser.  Elenergi  är  en  högvärdig  energiform med många  användningsområden  jämfört med 

värmeenergi.  Elpatroner  har  en  mycket  hög  verkningsgrad  närmare  100  %  för  omvandling  från 

elenergi till värmeenergi men el är i grunden mycket mer värdefullt än värmeenergi och att omvandla 

elenergi  till värmeenergi är en  form av  slöseri. Ändå  står elvärme  för en  icke obetydlig del av den 

svenska elkonsumtionen. En annan nackdel är att reglering med elpatroner  inte är gångbart under 

sommarhalvåret då behovet av värme  för uppvärmningsändamål är mycket  lågt. Användningen av 

elpatroner  är  i  princip  helt  beroende  av  elpriset  som  måste  vara  lägre  än  det  ordinarie 

eldningsbränslet. En stor vindkraftutbyggnad kan leda till kraftiga prisvariationer som leder till att en 

del elenergi används till uppvärmning med hjälp av elpatroner.  
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5.2.3	Smarta	elnät		
Smarta elnät är ett samlingsnamn för elnät med ett flertal nya användningsmöjligheter jämfört med 

traditionella. Målsättningen med  smarta  elnät  är  att  elnätet  ska  vara  säkrare  och  kunna  hantera 

variationer i elanvändning och produktion på ett mer optimalt sett och även styra dem.  Smarta elnät 

ska kunna hantera en decentraliserad produktion av el  i  jämförelse med  traditionella elnät som är 

anpassade  för  storskalig produktion och el  som överförs  i en  riktning,  från  stora  kraftverk  till  slut 

konsumenten.  Med  Smarta  elnät  anpassar  sig  elkonsumtionen  i  större  utsträckning  efter 

produktionen  och  balanserar  på  så  sätt  effektvariationer  på  några  timmar/dagars  sikt. 

Elkonsumtionen är mer flexibel och anpassar sig efter priset tex genom att tvättmaskinen körs och 

startas automatiskt när elpriset är lågt.  En annan funktion är möjligheten att mata in el på nätet till 

exempel en villaägare med solpaneler på huset som matar  in säljer överskottet av el soliga dagar. 

Smarta elnät ger mer feedback genom smarta mätare till konsumenten till exempel om den svenska 

vindkraften byggs ut kraftigt och  får en stor påverkan på elpriset kan konsumenten  få  information 

om det blir vindstilla med höga elpriser som följd och då självmant välja att minska sin elkonsumtion. 

Smarta elnät integrerar IT med el och ökar utnyttjandet av resurser genom att varje aktör har tillgång 

till mer  information.    Det  finns många  projekt med  smarta  elnät  i  olika  skalor  där  ovanstående 

tekniker testas och utvärderas. En större användning av intermittenta energikällor som vind kommer 

driva på utvecklingen av smarta elnät. Vindkraft ger upphov till produktions och prisvariationer som 

ökar med dess andel av elproduktionen. Ju större andel desto större variationer och behov av smarta 

elnät.  

5.2.4	Elbilar	
En storskalig användning av elbilar skulle påverka elsystemet i flera avseenden. En stor mängd elbilar 

skulle  leda  till att Sveriges elförbrukning ökar. Den ökade elförbrukningen skulle öka möjligheterna 

att få avsättning för storskalig utbyggnad av vindkraft. En enkel överslagsberäkning visar hur mycket 

Sveriges elförbrukning ökar per elbil givet att en elbil förbrukar 2 kWh per mil och körs 1500 mil per 

år ger nedanstående tabell. 

Antal elbilar Årsförbrukning el 

10 000 0,03 TWh 

100 000 0,3 TWh 

500 000 1,5 TWh 

1 000 000 3 TWh 

3 000 000 9 TWh 

Tabell 9 Årsförbrukning av elenergi per antal elbilar 

Tabellen visar att om elbilar skulle ersätta majoriteten av alla bensindrivna bilar skulle förbrukningen 

motsvara  en  stor  utbyggnad  av  vindkraften. Det  finns möjligheter  att  i  viss  utsträckning  använda 

elbilar  för  kraftregleringen. Detta  kan  ske  genom  att  styra när  laddningen  av elbilarna  sker  så  att 

laddningen sker när det  finns ett överskott av elenergi. En vanlig bilist kommer att använda sin bil 

dagtid och ladda den kvälls/nattid. Detta kommer att medföra en utjämning av lasten mellan dag och 

nattetid. Laddningen kan tänkas ske utspridd över hela natten för att minska slitaget genom att ladda 

batteriet med en konstant låg effekt. Alternativt skulle laddningen ske den eller de timmar då elpriset 

är  som  lägst  under  natten.  Timmar med  lågt  elpris  är  de  när  efterfrågan  är  låg  i  förhållande  till 

produktionen.  
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Generellt blåser det dock mer under dagen än natten vilket är ett problem då  laddning av elbilar 

antagligen kommer att ske kvälls/nattetid. En utjämning av  lasten minskar dock regleringen mellan 

dag och nattetid generellt. Det finns forskning på ett tidigt stadium att elbilar skulle kunna användas 

som  reglering  på  ett mer  direkt  sett  genom  att mata  in  el  på  elnätet  från  batteriet  när  de  inte 

används. En bil  står oanvänd mer  än 20  timmar per dygn och  även under  rusningstid  står 4/5  av 

bilarna oanvända.  (Falk, 2009) Detta  innebär om alla dessa oanvända elbilar är anslutna till elnätet 

kan deras batterier  tillsammans  fungera  som  ett  enda  stort batteri  för  reglering. Detta  kräver  en 

omfattande koordinering och planering så att elbilarna är laddade när de ska användas.   

Ett  system med  elbilar  som  används  för  reglering  testas  i  liten  skala  av  University  of  Delaware. 

(University  of  Delaware,  2012)  De  största  nackdelar  med  systemet  är  förluster  dels  vid 

uppladdningen  av  batterierna  och  dels  vid  utmatningen  av  el  från  batterierna  till  elnätet  och  att 

strömmen måste omriktas  från  likström  till växelström.   Till detta  tillkommer det  stora  slitaget på 

batterierna, varje upp och urladdningscykel sliter på batterierna som är mycket dyra i inköp. Om alla 

tekniska  problem  skulle  lösas  tillkommer  praktiska  saker,  t  ex  vilken  ersättning  bilägarna  ska  få, 

skillnaden i pris mellan uppladdad och utmatad el och/eller en fast ersättning när bilen är inkopplad 

på  elnätet  och  står  till  förfogande  för  reglering.  Sammanfattningsvis  är  Vehicle2Grid  som  är  den 

engelska benämningen ett  intressant alternativ  till  reglering med vattenkraft som dock  ligger  långt 

fram i tiden. Den stora utmaningen är utveckla batterier som tål många cykler, minska förlusterna vid 

uppladdning  och  inmatning  samt  skapa  ett  system  som  praktiskt  fungerar  så  att  bilen  alltid  är 

tillräckligt laddad när den behövs.  

5.3	Förslag	vidare	studier		
Modellen	

Modellen i detta examensarbete kan vidareutvecklas och inkludera fler vattenkraftverk i synnerhet i 

Sveriges grannländer. Istället för att behandla övrig produktion, och vindkraft som tidsserier bör de 

modelleras med  större  noggrannhet.  Vindkraft  som  är  en  intermittent  energikälla  bör  behandlas 

stokastiskt.  Att  modellera  vindkraft  realistiskt  är  svårt  då  det  i  verkligheten  tillkommer 

vindkraftsprognoser  allt  eftersom med  ökad  noggrannhet  ju  närmare  i  tiden.  Om  produktion  av 

kondenskraft även skall optimeras behövs ett system med elpriser i modellen. Kondenskraftverk har 

en  substantiell  uppstartskostnad  och  rörliga  kostnader  som  behöver  beaktas.  För  vattenkraft  är 

motsvarande  värdet  av  vattnet  i magasin  som  kan  användas  för  framtida  produktion.  En  högre 

noggrannhet av indata bör också eftersträvas uppgifter om tillrinning och magasinnivåer bör vara per 

kraftverk  och  inte  ett  Sverigegenomsnitt.  Längre  simuleringar  som möjliggör  säsongsplanering  av 

vattenkraften  bör  också  inkluderas.  I  modellen  är  verkningsgraderna  för  vattenkraftverken 

förenklade och  framtagna utifrån max effekt och max  tappning  i vattenkraftverken.  I verkligheten 

skiljer  sig  verkningsraden  på  grund  av  olika  turbiner,  tappning,  och  fallhöjd  som  varierar  med 

magasinfyllnadsgraden.  

 

Alternativ	till	reglering	med	konventionell	vattenkraft	

Studier av alternativ till reglering med konventionell vattenkraft bör genomföras då kraftig reglering 

med vattenkraft kan medföra en del negativa konsekvenser för miljön även om vattenkraft generellt 

är  en  mycket  lämplig  energi  källa  för  reglering.  Ur  ekonomisk  och  miljömässig  synvinkel  bör 
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undersökas vilka alternativ är mest fördelaktiga. Exempelvis kan kondenskraftverk köras på sparlåga, 

fler  gasturbiner  byggas,  nya  pumpkraft  eller  smarta  elnät  introduceras.  En  ökad  andel  vindkraft  i 

elsystemet kommer  leda  till mer volatila elpriser på nordpool. Regeringen  föreslår att det ska vara 

möjligt för slutkunder att får timätt elförbrukning. (Karlsson, 2012) Vilken påverkan timpriselmätning 

kommer att få på lastens variabilitet bör studeras, slutkonsumenter kan bidra till reglering genom att 

fördela sin  last beroende på elpriset. Lösningar som ofta förknippas med begreppet ”smarta elnät” 

underlättar för privatpersoner som vill utnyttja efterfrågestyrt elpris till exempel köra tvättmaskinen 

och  ladda  elbilen  när  elpriset  är  som  lägst.    Finns  det  ekonomiska  incitament  att  bygga 

pumpkraftverk. Hur stora prisskillnader behövs för att det ska vara lönsamt att bygga pumpkraftverk 

i Sverige bör också studeras.  

Elhandel	

Med  större  sammankopplade  elnät  blir  det  enklare  att  integrera  intermittenta  energikällor  som 

vindkraft. En utbyggnad av vindkraften kommer att öka Sveriges export av elenergi. I norden planerar 

Norge att bygga ut sin vindkraft och Finland sin kärnkraft. Produktionskapaciteten ökar  i snabbare 

takt  än  förstärkningar  av  elnätet. Hur mycket  elenergi  som  Sverige  kan exportera  i  framtiden bör 

studeras mer  i detalj, bör överföringskapaciteten till kontinenten utökas även om det  finns  interna 

begränsningar  på  kontinenten  är  en  relevant  frågeställning.  Både  de  tyska  och  polska  elnäten  är 

relativt svaga och kan inte ta emot en stor ökning av elenergi från Sverige. (Danell, 2011) 

Översyn	av	vattenkraften	i	Sverige	

En översyn av rådande vattendomar i Sveriges älvar bör utföras av regeringen. Rådande vattendomar 

är mycket gamla och fastställdes när det fanns betydligt mindre bebyggelse  längs många älvar. Hur 

skulle åtstramningar av  rådande vattendomar påverka den  svenska vattenkraftens  reglerkapacitet. 

Endast ett fåtal vattenkraftverk råder under miljöbalken nio av tio vattenkraftverk har tillstånd enligt 

1918 års vattenlag som var fokuserad på exploatering av vattenkraften utifrån samhällets behov med 

lite miljöhänsyn.  (Alskog,  2012)De  svenska  länsstyrelserna  har  ej  tillräckliga  resurser  och  saknar  i 

vissa fall kompletta  listor på alla aktiva vattenkraftverk. Den svenska vattenkraften har ett eftersatt 

underhåll och  i kombination med ökade elpriser så har  länsstyrelserna och miljödomstolarna fått  in 

många  förfrågningar  om  rådande  vattendomar  och  ombyggnation  av  existerande  vattenkraftverk. 

Enligt Svensk Vattenkraftförening finns det dessutom fler än 2000 småskaliga kraftverk (mindre än 10 

MW) som kan tas i drift de flesta av dem strömkraftverk. (Svensk Vattenkraftförening, 2009) Givet att 

intresse organisationens Svensk Vattenkraftförening uppgifter stämmer finns det en stor outnyttjad 

potential  av  vattenkraft.  I  Sverige  ägs  vattenkraftverken  i  flera  älvar  av  olika  ägare  och  ett 

vattenregleringsföretag  sköter  regleringen. Detta möjliggör att ägarna av vattenkraftsföretagen  får 

viss  kännedom  om  andra  vattenkraftsägare  produktionsstrategier  vilket  är  negativt  ur 

konkurrenssynvinkel.  Hur  stor  denna  negativa  effekt  är  bör  studeras  ytterligare,  eventuellt  bör 

endast ett företag tillåtas äga kraftverk i en älv.  

Vindkraftsprognoser	

En utbyggnad av vindkraft är i första hand en mycket politisk fråga. Givet att en större utbyggnad av 

vindkraft  sker  bör  bättre  prognoser  av  vindkraftsproduktion  eftersträvas.  En  förbättrad 

prognostisering  med  högre  tillförlitlighet  underlättar  integreringen  av  stora  mängder  vindkraft  i 
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elsystemet. Att uppnå bättre prognoser på  längre tidshorisonter är dock svårt då väderförändringar 

är svåra att förutspå lång sikt.  

Elmarknadens	reglemente	

Elmarknadens reglemente bör i studeras detalj, en ökad andel vindkraft i elsystemet kommer att ge 

upphov  till  större obalanser och prisvariationer. Värdet  av produktion  från  reglerbara energikällor 

som  vattenkraft  kommer  att  öka.  Det  bör  undersökas  om  detta  påverkar  effektiviteten  på 

marknaden.   Till exempel om en ökad handel på elbas är ett effektivt sätt att minska obalanser och 

öka  effektiviteten.    Att  handla  på  elbas  resulterar  dock  i  höga  kostnader  för  små  aktörer.  Kan 

timprismätning  av  elkonsumtion  styra  konsumenters  konsumtion  av  el  och  på  så  sätt  bidra  till 

balanseringen bör undersökas mer  i synnerhet då Sverige  troligen  inför  timprismättning  i slutet av 

2012. (Karlsson, 2012) 
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6.	Slutsats	
Den  övergripande  slutsatsen  är  att  vattenkraften  i  Sverige  kan  reglera  en  stor mängd  installerad 

vindkraft givet att tillgängliga exportförbindelser kan nyttjas. Spillet i vattenkraften ökar i första hand 

med  bristande  avsättning  av  elenergi  och  inte  med  ökad  installerad  effekt  vindkraft.  Spill  som 

uppkommer på grund av bristande avsättning kan undvikas med säsongsplanering. Ökat spill uppstår 

dessutom  endast  i  simuleringar med  10‐årsvind. Dessutom  antas  kondenskraften  i modellen  inte 

bidra till regleringen, i verkligheten skulle vindkraften tränga undan dyr kondenskraft vilket skulle öka 

avsättningen  för vindkraft.  I de simuleringar som gjorts antas att vattenkraften kan regleras utifrån 

vad som är tillgängligt  i vattendomarna. I verkligheten är det troligt att regleringen är mer sparsam 

då  flera  vattendomar  erbjuder  generösa  tappningsregler.  Vattenkraftsföretagen  har  självpåtagna 

begränsningar i en del fall för att undvika striktare domar. En ökad reglering av vattenkraft kan skada 

älvar, även fiskar och växter påverkas generellt negativt av onaturliga flöden. Vattendomarna för de 

svenska  vattenkraftverken  är mycket  gamla,  i många  fall har bebyggelsen  längs  älvarna ökat. Om 

domarna utnyttjades till max riskerar hus och bryggor att översvämmas. Även om det är möjligt att 

använda vattenkraften för reglering i större utsträckning bör andra alternativ undersökas.  

En ökad mängd vindkraft kan leda till problem med att hitta avsättning för all elenergi. Kontinenten 

är den plats där det finns störst efterfrågan på elenergi då priserna där är generellt sett högre än  i 

Norden. Både Tyskland och Polen har svaga elnät vilket sätter begränsningar för hur mycket elenergi 

som kan överföras söderut. Även om fler kablar läggs från Sverige till Polen och Tyskland krävs det att 

de tyska och polska elnäten förstärks då de är flaskhalsar. Om  inte Tyskland och Polen kan ta emot 

elen minskar  systemoperatörerna den  tillgängliga  exportkapaciteten på  kablarna.  I norra  Tyskland 

finns det mycket vindkraft som är en bidragande  faktor, vid hög  inhemsk vindkraftsproduktion kan 

Tyskland  ta  emot  mindre  elenergi  från  Sverige.  Även  inom  Sverige  finns  flera  flaskhalsar  vilket 

synliggörs av de högre elpriserna  i elområde 4  i södra Sverige. Nedstängningen av Barsebäck  förde 

med sig ett kraftigt produktionsunderskott  i södra Sverige. Svenska kraftnät  förstärker det svenska 

elnätet  kontinuerligt men  fördröjs  av  att  alla  bygglov  överklagas  till  Högsta  förvaltningsrätten  av 

markägarna. Detta leder till att förstärkningar av elnätet tar mycket lång tid att genomföra. En ökad 

mängd vindkraft  i elsystemet kommer att  leda till mer volatila elpriser,  I Danmark har det uppstått 

negativa elpriser då det inte funnits tillräckligt med avsättning för all vindkraft. Värdet av reglerbara 

kraftkällor kommer att öka, det är möjligt att det kan uppstå  incitament att bygga pumpkraftverk 

men då krävs det stora prisskillnader.  

Inte bara Sverige har planer på att bygga ut sin produktionskapacitet av elenergi även Norge planerar 

att bygga ut sin vindkraft och i Finland byggs kärnkraften ut. Ett överskott av elenergi kan i framtiden 

användas  till  laddning  av  elbilar  eller  uppvärmning med  elpatroner.  En  storskalig  introduktion  av 

elbilar skulle öka Sveriges elkonsumtion med ca 9 TWh. Elbilar ligger dock ett antal år fram i tiden då 

dagens batterier  inte  ger  tillräckligt bra  räckvidd. Uppvärmning med direktverkande el  finns  i  stor 

uträckning  i  Norge  som  har  en  stor  inhemsk  kraftproduktion men  en  högvärdig  energiform  som 

elenergi bör i första hand inte omvandlas till värmeenergi.  
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Luleälven 

Längd: 450 km lång 

Avrinningsområde: 25 245 km2 

Medelvattenföring: 515 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 
4447 MW 

Antal kraftverk: 15 

Medtagen effekt i modellen: 4447 
MW 

Antal kraftverk i modellen 15 

 

Piteälven 

Längd: 400 km lång 

Avrinningsområde: 11 220 km2 

Medelvattenföring: 160 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 40 MW 

Antal kraftverk:1 

Medtagen effekt i modellen: 40 MW 

Antal kraftverk i modellen: 1 

 

 

Bilagor	

Bilaga	A:	Älvar	i	modellen	
Detta avsnitt beskriver kortfattat de älvar som är medtagna i modellen och eventuella karaktäristiska 

egenskaper  för  dessa.  Avsnittet  är  med  för  att  ge  en  översiktlig  bild  av  var  och  hur 

vattenkraftproduktion sker i Sverige idag och vilka möjligheter det finns för reglering.  

Luleälven	

Luleälv är en fjällälv som mynnar  i Bottenviken vid staden 

Luleå. Luleälven är den älv  i Sverige som producerar mest 

elenergi  varje  år.  Luleälven  är  Sveriges  efter  Göta  älv 

vattenrikaste älv.  Samtliga  vattenkraftverk  i  Luleälven ägs 

av Vattenfall AB, det innebär att Vattenfall bestämmer helt 

hur  Luleälven  ska  regleras.  Vattenkraften  i  Luleälven  är  i 

princip maximalt utbyggd då  älven  är helt  avtrappad och 

innehåller  15  dammar.  Suorvamagasinet  (6 000  miljoner 

m3)  är  Sveriges  största  vattenmagasin  efter  Vänern.  Det 

stora  Suorva  magasinet  gör  att  man  kan  planera 

produktionen mer  långsiktigt  då  det  har  en  stor  lagrings 

kapacitet.  Suorvamagasinet är  flerårsmagasin och om det 

töms helt tar det flera år att fylla upp det. I Luleälven finns 

Sveriges  största  vattenkraftverk  Harsprånget,  dess 

installerade effekt är 830MW. Modellen tar inte hänsyn till 

att Suorva magasinet kan användas som ett flerårsmagasin 

då simuleringstiden bara är en vecka.  

(Nationalencyklopedin, 1992), (Vattenfall, 2012), (Kuhlin, Vattenkraft i Sverige, 2011) 

 

Piteälven	

Piteälven  räknas som en av Sveriges oreglerade älvar.  I 

Piteälven  finns  det  endast  ett  strömmande 

vattenkraftverk Sikfors som har en  installerad effekt på 

40 MW. Genom att det är ett strömmande kraftverk så 

kan  inte  el  lagras  i magasin  vilket  gör  att  produktion 

påverkas av det naturliga vattenflödet.  I Piteälven  finns 

det  laxtrappa  som  gör  att  lax  kan  vandra  förbi 

kraftverket. Fördelen med strömmande kraftverk är att 

det  i mindre utsträckning påverkar det naturliga  flödet. 

Nackdelen  är  att  avsaknaden  av  magasin  tar  bort 

möjligheterna  att  använda  kraftverket  för  reglering  då 

vatten  inte  kan  sparas  och  användas  vid  ett  senare 

tillfälle.  Svenska  Laponia  Center  AB  och  norska 

MuskenSenter AS har planer på att bygga en tunnel från 
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Skellefteälven 

Längd: 410 km lång 

Avrinningsområde: 11 731 km2 

Medelvattenföring: 155 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 
1034 MW 

Antal kraftverk: 17  

Medtagen effekt i modellen: 1011 
MW 

Antal kraftverk i modellen 15 

Umeälven (inklusive biflöden) 

Längd: 467 km lång 

Avrinningsområde: 26 820 km2 

Medelvattenföring: 435 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 
1780 MW 

Antal kraftverk: 24 

Medtagen effekt i modellen: 1727 
MW 

Antal kraftverk i modellen: 18 

Pieskehaure som är sjön där Piteälven börjar, tunneln ska vara 6km  lång och  leda vatten till Norge 

där  ett  vattenkraft  verk  ska  byggas.  Om  projektet  får  godkännande  är  målsättningen  att 

byggnationen ska börja någon gång under 2013. Projektet är att betrakta som ett högriskprojekt då 

det  svårt  att  få  tillstånd  för ny  vattenkraften  i  Sverige.  Flödet  i Pitälven  som  är  en  av  Sveriges  få 

oreglerade älvar skulle påverkas. 

(Muskensenter, 2011), (Nationalencyklopedin, 1992), (Kuhlin, Skyddade älvar, 2011) 

Skellefteälven	

Skellefteälven mynnar  i Bottenviken  i närheten av staden 

Skellefteå. Majoriteten av kraftverken  i Skellefteälven ägs 

av  Skellefteå  Kraft  AB.  Statkraft  och  Vattenfall  äger  ett 

respektive två vattenkraftverk  i älven och den regleras av 

Skellefteälvens  vattenregleringsföretag.  Den  är  en  av 

Sveriges  bäst  reglerade  älvar  regleringsgraden  är  60  %. 

Skellefteälven,  Luleälven  och  Piteälven  är  de  älvar  i 

modellen  som  är  belägna  i  elområde  1  vilket  är  det 

nordligaste  i  Sverige.  I  elområde  1  är  det  stort 

produktionsöverskott  och  mycket  av  elenergin  överförs 

söderut på stamnätet. 

(Nationalencyklopedin,  1992),  (Kuhlin,  Vattenkraft  i 

Sverige,  2011),  (Skellefteälvens  Vattenregleringsföretag, 

2011) 

Umeälven	

Umeälven mynnar  i  Bottenviken  vid  Umeå.  Elenergi  har 

producerats  i  Umeälven  sedan  1800‐talet  och  det  första 

kraftverket i älven Klabböle, är nu ett museum. I Umeälven 

finns  Sveriges  näst  största  vattenkraftverk  Stornorrfors 

vars  effekt  är  591  MW.  I  Umeälven  är  vattenkraften  i 

princip fullt utbyggd men  i Vindelälven som är det största 

biflödet  till  Umeälven  är  vattenkraften  ej  utbyggd.  Det 

finns  flera  vattentrappor  i  Umeälven  som  möjliggör  för 

lekande laxar att ta sig upp till Vindelälven. 

I  Umeälven  fanns  tidigare  Sveriges  första  pumpkraftverk 

Juktan  som  byggdes  om  till  ett  vanligt  kraftverk  år  1996 

eftersom behovet av att använda det som pumpkraftverk 

saknades.  I dagsläget hade det antagligen varit bättre att 

behålla  det  men  vid  den  tidpunkten  fanns  mycket  lite 

vindkraft  i Sverige och  inga planer på en stor utbyggnad. I 

framtiden  kan  pumpkraften  i  Sverige  öka  på  grund  av  att 

den ökar reglermöjligheterna och är ett sätt att lagra stora mängder energi för framtida användning.   

(Nationalencyklopedin, 1992), (Kuhlin, Skyddade älvar, 2011), (Vattenfall, 2012) 
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Gideälven 

Längd: 225 km lång 

Avrinningsområde: 3 430 km2 

Medelvattenföring: 380 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 70,3 
MW 

Antal kraftverk:7 

Medtagen effekt i modellen: 61 MW 

Antal kraftverk i modellen: 4 

Ångermanälven  (inklusive 
biflöden) 

Längd: 463 km lång 

Avrinningsområde: 31 865 km2 

Medelvattenföring: 485 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 
2594 MW 

Antal kraftverk: 50 

Medtagen effekt i modellen: 2500 
MW 

Antal kraftverk i modellen: 37 

 

Gideälven	

Gideälven även kallad Gigån rinner genom Lappland, och 

mynnar  ut  i  Bottenhavet  i  norra  Ångermanland.  Alla 

större  vattenkraftverk  i  Gideälven  ägs  av  Statkraft.  De 

största  biflödena  i  Gideälven  är  Orgån,  Flärkån  och 

Hemlingsån. 

(Nationalencyklopedin,  1992),  (Kuhlin,  Vattenkraft  i 

Sverige, 2011), (Statkraft, 2012) 

 

 

 

 

Ångermanälven	

Ångermanälven rinner från södra Lappland och mynnar ut i 

Bottenhavet.  De  två  största  biflödena  till 

Ångermanlansälven  är  Faxsjöälven  och  Fjällsjöälven. 

Vattenkraften  i Ångermanälven  skiljer  sig  från  flera  andra 

Norrlandsälvar  genom  att den  innehåller  fler men mindre 

vattenkraftverk. I modellen är Ångermanälven den älv med 

flest  kraftverk medtagna  i modellen.  Ångermanälven  står 

för  17 %  av  Sveriges  totala  vattenkraftsproduktion  och  är 

sett till  längden Sveriges tredje största älv. Ångermanälven 

står  för  en  betydande  del  av  Sveriges 

vattenkraftsproduktion  och  har  tack  vare  det  stora 

reglermöjligheter.  De  kraftverk  som  inte  är  medtagna  i 

modellen  är  framförallt  små  kraftverk  i  biflöden  till 

Ångermanälven. 

(Nationalencyklopedin, 1992), (Kuhlin, Vattenkraft i Sverige, 

2011), (E.ON, 2012) (E.ON, 2012) 
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Indalsälven (inklusive biflöden) 

Längd: 430 km lång 

Avrinningsområde: 26 727 km2 

Medelvattenföring: 460 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 
2105 MW 

Antal kraftverk: 43 

Medtagen effekt i modellen: 2055,3 
MW 

Antal kraftverk i modellen: 28 

 

Ljungan (inklusive biflöden) 

Längd: 350 km lång 

Avrinningsområde: 13 100 km2 

Medelvattenföring: 140 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 615 
MW 

Antal kraftverk: 27 

Medtagen effekt i modellen: 607 
MW 

Antal kraftverk i modellen 14 

Indalsälven	

Indalsälven rinner genom Jämtlandsfjällen och mynnar ut 

i  bottenhavet  vid  Timrå  strax  norr  om  Sundsvall. 

Vattenkraften  i  Indalsälven är  i princip  fullt utbyggd. De 

största biflödena till Indalsälven är Järpströmmen, Långan 

Hårkan och Ammerån. Storsjön nära Östersund  fungerar 

som ett större reglermagasin för kraftverken nedströms. 

Ägandet av  kraftverken  i  älven är  fördelat bland alla de 

större  kraftbolagen:  Vattenfall,  Eon,  Statkraft,  Fortum, 

Skellefteåkraft och Jämtkraft. Eftersom det är mer än en 

ägare  finns  det  ett  vattenregleringsföretag  som  sköter 

regleringen.  Genom  att  ägandet  är  spritt  så  har  varje 

ägare  en  viss  kännedom  om  de  andras 

tappningsstrategier vilket kan minska konkurrensen. Om 

ägandet av kraftverk vore  lika spritt  i alla älvar skulle det 

eventuellt märkas mer genom högre priser. 

(Nationalencyklopedin,  1992),  (Kuhlin,  Vattenkraft  i 

Sverige, 2011) 

 

Ljungan	

Ljungan  rinner genom Härjedalen,  Jämtland och Medelpad. 

mynnar ut  i Bottenhavet. Det största biflödet till Ljungan är 

Gimån.  Vattenkraften  i  Ljungan  är  i  princip  maximalt 

utbyggd. I Ljungan finns det två större magasin för reglering. 

Flera  kraftverk  i  älven  är  strömkraftverk  och  har  inga 

reglermagasin. Tappningen från de två vintermagasinen styr 

regleringen nedströms  älven.  Ljungan  var  tidigare  en  viktig 

flottningsled  för  sågverksindustrin.  Det  var  på  1820‐talet 

som  Ljungan  gjordes  flottningsbar  men  redan  under 

medeltiden utnyttjade sågar, kvarnar, tröskverk och smedjor 

älven.     

(Nationalencyklopedin, 1992),  (Kuhlin, Vattenkraft  i Sverige, 

2011) 
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Ljusnan (inklusive biflöden) 

Längd: 430 km lång 

Avrinningsområde: 19 820 km2 

Medelvattenföring: 230 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 851,3 

Antal kraftverk: 45 

Medtagen effekt i modellen: 763,6 
MW 

Antal kraftverk i modellen 15 

 

Dalälven (inklusive biflöden) 

Längd: 520 km lång 

Avrinningsområde: 29 040 km2 

Medelvattenföring: 379 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 
1130 MW 

Antal kraftverk: 119 

Medtagen effekt i modellen: 
1113,6 MW 

Antal kraftverk i modellen: 31

Ljusnan	

Ljusnan  rinner  igenom  Härjedalen  och  Hälsingland  och 

mynnar ut  i Bottenhavet. Det största biflödet till Ljusnan är 

Voxnan.  Förr  i  tiden  var  Ljusnan  en  viktig  flottningsled  då 

stora mängder timmer flottades på Ljusnan. Länsstyrelserna 

i Gälveborgs och  Jämtlands  län och berörda kommuner har 

under  lång  tid  arbetat med  att  överklaga  vattendomarna  i 

Ljusnan  för  att  förbättra  fisket  och  miljön.  Målet  är  att 

genomföra en samordnad omprövning. 

”Med samordnad omprövning menas att se älvarna som en 

helhet  och  att  vatten  ska  släppas  vid  de  anläggningar  / 

kraftverk  där  det  gör  mest  nytta.  Därvid  kan  även 

produktionsinskränkningar / vatten överföras från ett objekt 

för att läggas till ett annat där det ger större nytta.”	

(Länstyrelsen, Gävleborg och Jämtland, 2003)	

Fortum  som  äger  majoriteten  av  kraftverken  i  Ljusnan  samarbetade  och  förde  en  dialog  med 

Länsstyrelserna  angående  vattendomarna.  De  förslag  som  Länsstyrelserna  kom med  skulle  enligt 

Fortum  leda  till  för  stora  produktionsinskränkningar  som  inte  kunde  vägas  upp  av  de  positiva 

effekterna  för miljön. Kraftverksbolag är generellt sett ovilliga till alla  former omprövning av gamla 

vattendomar  eftersom  de  oftast  leder  till  produktionsinskränkningar  vilket  resulterar  i minskade 

intäkter. 

(Nationalencyklopedin, 1992), (Kuhlin, Skyddade älvar, 2011), (Länstyrelsen Gälveborg, 2007) 

Dalälven	

Dalälven är Sveriges näst  längsta älv och  flyter genom Dalarna 

och  mynnar  ut  Östersjön.  Fortum  äger  majoriteten  av 

vattenkraftverken  i  Dalälven.  Dalälven  är  något  speciell  i  det 

avseende  att  det  är  två  flöden  som  bildar  Dalälven,  den 

oreglerade  Västerdalälven  och  den  reglerade  Österdalälven. 

Genom  att  Västerdaläven  är  oreglerad  behövs  hänsyn  tas  i 

Österdalälven  för  det  kraftigt  varierande  flödet  när  älvarna 

rinner  ihop  för  att  uppfylla  vattendomarna  nedströms.  Längs 

och  runt omkring Dalälven  finns många  industrier och  gruvor. 

Dessa miljöfarliga verksamheter har medfört att Dalälven är den 

största  svenska  förorenaren  i  Östersjön.  Dalälven  för  bland 

annat  ut  giftiga  tungmetaller  som  kadmium  och  zink  från 

gruvavfall, samt fosfor och kväve. 

(Nationalencyklopedin,  1992)  (Kuhlin,  Vattenkraft  i  Sverige, 

2011) 
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Klarälven 

Längd: 460 km lång 

Avrinningsområde: 11 820 km2 

Medelvattenföring: 162,5 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 380 
MW 

Antal kraftverk: 32 

Medtagen effekt i modellen: 366,7 
MW 

Antal kraftverk i modellen: 14 

 

Gullspångsälven (inklusive 
biflöden) 

Längd: 8 km lång  

Avrinningsområde: 5 058 km2 

Medelvattenföring: 58 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 
126,5 MW 

Antal kraftverk: 51 

Medtagen effekt i modellen: 76,9 
MW 

Antal kraftverk i modellen: 5 

 

Klarälven		

Klarälven rinner genom både Sverige och Norge och mynnar 

ut  i  Sveriges  största  sjö  Vänern.  Flottning  av  timmer  på 

Klarälven förekom ända till 1991. I Klarälven finns ett av två 

pumpkraftverk  i  Sverige  det  andra  ligger  i  Norsälven. 

Kraftverket  Letten går att använda  som ett pumpkraftverk 

och pumpa tillbaka vatten till dammen när elpriserna är låga 

och  för  att  undvika  spill.  När  Letten  används  som  ett 

pumpkraftverk  så  sker  pumpning  generellt  sett  en  vecka  i 

sträck.  I  modellen  är  pumpkraftverken  modellerade  som 

vanliga  vattenkraftverk,  den  lilla  pumpningen  som  sker  är 

inte medtagen. Detta medför ett ökat spill i Klarälven för de 

veckor  kraftverket  skulle  används  i  verkligheten  för 

pumpning men sett till hela modellen är felet marginellt.  

(Nationalencyklopedin, 1992), (Kuhlin, Vattenkraft i Sverige, 

2011), (Fortum, 2011), (Skote, 2011) 

Gullspångsälven		

Gullspångsälven  rinner  från  sjön  Skagern  och  mynnar  ut 

Vänern.  Speciellt  för  Gullspångsälven  är  Gullspångslaxen 

som endast  lever  i  sötvatten och vandrar  från Vänern och 

upp  i  älven.  För  att  förbättra  situationen  för 

Gullspångslaxen  är  korttidsreglering  inte  tillåten  i  del  av 

kraftverken för att minska varierande flöden. Dessutom har 

flera  vattendomar omprövats med  följd att mintappningar 

ökats.  I  början  av  januari  2012  drabbades  ett  av  Fortums 

kraftverk  i  Gullspångsälven  av  ett  oljeläckage  och 

anläggningen  stängdes  vilket  ledde  till  högre  vattennivåer 

sjön  Skagern.  När  vatten  sedan  tappades  blev  flödena 

mycket större än normalt och Gullspångslaxens  lekgrus och 

rom  spolades  bort  vilket  påverkar  årets  fortplantning 

mycket negativt.   

(Nationalencyklopedin, 1992), (Kuhlin, Vattenkraft i Sverige, 

2011),  (Fortum,  2011),  (Projekt  Gullspångslaxen,  2012), 

(Klefbom, 2012) 
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Norsälven (inklusive biflöden) 

Längd: 180 km lång 

Avrinningsområde: 4160 km2 

Medelvattenföring: 56 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 118 
MW 

Antal kraftverk: 25 

Medtagen effekt i modellen: 103,5 
MW 

Antal kraftverk i modellen: 3 

 

Mörrumsån (inklusive biflöden) 

Längd: 175 km lång 

Avrinningsområde: 3380km2 

Medelvattenföring: 27 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 24, 
5 MW 

Antal kraftverk: 30  

Medtagen effekt i modellen: 12,4 
MW MW 

Antal kraftverk i modellen: 2 

 

 

Norsälven	

Norsälven älv i Värmland som rinner från Frykensjöarna och 

mynnar  ut  i  Vänern.  I  Norsälven  finns  pumpkraftverket 

Kymmen  som  vid  behov  pumpar  upp  vatten  till  sjön 

Kymmen  för  framtida  produktion.  Dess  konstruktion  är 

nyare  än  pumpkraftverket  Letten  i  Klarälven  och  det 

används  för  korttidsreglering.  I  likhet  med  Letten  tar 

modellen ingen hänsyn till möjligheterna att nyttja Kymmen 

som  ett  pumpkraftverk,  Kymmen  är modellerat  som  alla 

andra kraftverk i modellen.  

(Nationalencyklopedin, 1992), (Kuhlin, Vattenkraft i Sverige, 

2011), (Fortum, 2011), (Skote, 2011) 

 

 

 

Mörrumsån 		

Mörrumsån  är  en  å  som  rinner  från  det  småländska 

höglandet  och  mynnar  ut  i  Pukaviksbukten i Blekinge.  I 

modellen är enbart de två största kraftverken medtagna då 

övriga  är  mycket  små.  Alla  de  större  kraftverken  i 

Mörrumsån ägs av E.ON.  

(Nationalencyklopedin, 1992), (Kuhlin, Vattenkraft i Sverige, 

2011), (E.ON, 2012)   
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Göta älv 

Längd: 93 km lång 

Avrinningsområde: 50 180 km2 

Medelvattenföring: 575 m3/s 

Total installerad effekt i älven:  342 
MW 

Antal kraftverk: 4 

Medtagen effekt i modellen: 341 
MW 

Antal kraftverk i modellen 3 

Göta	älv	och	Vänern	

Göta älv rinner från Vänern och mynnar ut i Älvsborgsfjorden i Kattegatt. Göta älv är Sveriges största 

älv  sett  till  avrinningsområde  och  medelvattenföring  om  man  räknar  in  alla  biflödens 

avrinningsområden.  Göta  älv  har  flera  viktiga  användningsområden  bland  annat  som 

dricksvattentäckt,  kraftproduktion  och  mottagare  av 

avloppsvatten.  Sammanlagt  800 000  människor  får  sitt 

dricksvatten från Göta älv. Det största Kraftverket i Göta älv 

är  Trollhättans  kraftverk,  sjötrafiken  på  älven  leds  förbi 

kraftverket på Trollhättekanal. Vattenkraft började byggas i 

Göta älv  i  slutet av 1800‐talet  vilket  gör den  till en av de 

första älvar som byggdes ut i Sverige. Kraftverken i Göta älv 

ägs av Vattenfall som också sköter regleringen. 

Regleringen  av  Vänern  kan  beskrivas  utifrån  de  3 

kraftverken  Vargön,  Trollhättan  och  Lilla  Edet.  Vargön  är 

det  kraftverk  som  har  Vänern  som  reglermagasin.  I 

vattendomen  för Vänern  finns det  en  sänkningsgräns och 

dämningsgräns som varierar över året, under sommaren är 

sänkningsgränsen  högre  och  dämningsgränsen  lägre  än 

under  vintern.  Under  vintern  tillåts  större  variationer  av 

vattennivån  i Vänern. Den aktiva reglerbara volymen är skillnaden  i volym mellan sänkningsgränsen 

och dämningsgränsen.  

Vattenmagasinen  för Trollhättans och Lilla Edets kraftverk är mycket  små  i  förhållande  till Vänern. 

Dessa kan användas för korttidsreglering men den planeringen styrs av tappningen i Vargön. I Vargön 

och  Trollhättan  är  det  tillåtet  med  nolltappning  medan  det  i  Lilla  Edet  alltid  måste  ske  en 

mintappning. Detta beror på att Göta älv delar  sig nedströms  i  två grenar Nodre älv och Göta Älv 

(Göteborgsgrenen). Det finns en skärm där älven delar sig som reglerar hur mycket vatten som rinner 

i vardera grenen. Skärmen ställs in utifrån tappningen i Lilla Edet. Vid en viss skärminställning är det 

viss mintappning  i  Lilla  Edet. Om man  vill  ändra mintappningen måste  skärmen  ställas  om  först. 

Anledningen  till  att man  vill  ha  ett  visst  flöde  av  vatten  igenom Göteborgsgrenen  är  att man  vill 

undvika saltvattenuppträngning därför att Göta Älv används om en dricksvattentäckt. 

Klimat och sårbarhetsutredningen SOU 2007:60 identifierade att höga nivåer Vänern ökade risken för 

översvämningar. Vattenfall har en överenskommelse med Länsstyrelsen att ha en viss mintappning 

beroende på vattenståndet i Vänern. Mintappning är över en hel vecka, ett visst vattenstånd i Vänern 

innebär en viss medelmintappning över veckan. Genom denna överenskommelse minskas de höga 

vattenstånden. Det  finns  dock  en  del  förbehåll  i  överenskommelsen,  om  tappningskapaciteten  är 

nedsatt i kraftverken nedströms Vargön så är det tillåtet att tappa mindre. 

Vid höga vattenstånd  innebär överenskommelsen att det ska tappas så pass mycket att det uppstår 

spill  kraftverken  nedströms  även  om  vatten  nivån  är  under  dämningsgränsen  i  Vänern.  Denna 

överenskommelse minskar Vattenfalls  regerförmåga men är nödvändig  för  att minska  riskerna  för 

översvämningar  så  Vattenfall  har  gått med  på  den  utan  ersättning.  I  Vänerns  vattendom  är  det 

tillåtet med låga vattenstånd i Vänern men dessa undviks då de påverkar sjötrafiken.  Vattennivån är i 

princip  aldrig  i  närheten  av  den  tillåtna  sänkningsgränsen.  I modellen  används  verkliga  nivåer  för 



68 
 

Motala Ström 

Längd: 100 km lång 

Avrinningsområde: 15 841 km2 

Medelvattenföring: 92 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 157 
MW 

Antal kraftverk: 62 

Medtagen effekt i modellen: 
118MW 

Antal kraftverk i modellen: 16 

Vänern  istället  för  Svensk  Energis  Statistik  som  är  ett  genomsnitt  av  flera olika magasin  detta på 

grund  av  att  Vänern  är  ett  mycket  stort  magasin  som  regleras  på  samma  sätt  som  många 

fjällmagasin.   

De verkliga magasinnivåerna  i procent av maximalt tillåtna  i Vänern varierar mindre än de  i Svensk 

Energis statistik. Det finns betydligt fler  intressenter av Göta älv och Vänern på grund av att det är 

tätbefolkat  runt  älven.  Faktorer  som  risken  för  översvämningar,  problem  för  sjöfarten  vid  låga 

vattenstånd och saltvatten uppträngning gör att vattendomen inte utnyttjas fullt ut.  

Vättern	och	Motala	ström	

Motala ström rinner från Vättern och mynnar ut i Östersjön. De största biflödena till Motala ström är 

Stångsån, Finspångsån och Svartån. Regleringen i Vättern är komplicerad då den är naturligt reglerad. 

Med naturligt reglerad menas att vattennivån måste vara 

i  närheten  av  vad  den  skulle  ha  varit  om  den  inte  var 

reglerad.  Den  fiktiva  naturliga  nivån  är  framräknad 

utifrån  en  formel  i  vattendomen  som  beror  på 

tillrinningen, det vill säga hur mycket det regnar.  

Detta medför att regleringsmöjligheterna är begränsade. 

Tekniska Verken  i  Linköping  sköter  regleringen  i Motala 

ström  och  äger  de  flesta  kraftverken.  Tekniska  Verken 

använder  sig  inte  av  någon  speciell 

optimeringsprogramvara  för  att  styra  tappningen.  En 

anledning till det är  just att Vättern är naturligt reglerad 

vilket  gör  att  regleringsmöjligheterna  är  mindre  än  i 

Norrlandsälvarna. Det finns ett antal sjöar i Motala ström 

som  fungerar  som  magasin,  även  dessa  är  naturligt 

reglerade vilket minskar regleringsmöjligheterna.  

Genom att Motala ström är naturligt reglerad är det i första hand nederbörden som styr tappningen. 

Tekniska  Verken  använder  framför  allt HBV  en  tjänst  från  SMHI  för  prognoser  av  nederbörd  och 

tillrinning. Den naturliga regleringen komplicerar också, eventuella modeller av Motala ström. Även 

om  regleringsmöjligheterna  begränsas  av  den  naturliga  regleringen  finns  en  del  utrymme  för 

reglering. Det är mycket troligt att Tekniska Verken skulle kunna tjäna på att använda sig av någon 

form av optimerings program för tappningen och på sätt maximera vinsten.  

Den  reglering  som Tekniska Verken gör är att de  tappar mer på vardagar när elpriset generellt är 

högre på grund av  större efterfrågan. Hur  stor  skillnaden mellan att uppskatta  tappningar  jämfört 

med att använda någon form av optimeringsmodell är svårt att säga från fall till men summerat över 

ett helt år är summan troligen  inte obetydlig för en större elproducent. Tekniska Verken är  inte en 

stor producent av vattenkraft jämfört med Vattenfall, Eon och Fortum men bortsett från dessa är de 

en av de större i Sverige. 

På grund av att Tekniska Verken inte använder sig av olika optimeringsmodeller så saknar de exakta 

uppgifter för rinntider. Rinntiderna som används i modellen är uppskattningar från Tekniska Verkens 
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Nissan 

Längd: 200 km lång 

Avrinningsområde: 2 682 km2 

Medelvattenföring: 41 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 52,7 
MW 

Antal kraftverk: 14 

Medtagen effekt i modellen: 2 

Antal kraftverk i modellen: 37,2 MW 

 

Lagan 

Längd: 244 km lång 

Avrinningsområde: 6 440 km2 

Medelvattenföring: 82 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 
122,9 MW 

Antal kraftverk: 17 

Medtagen effekt i modellen: 122,7 

Antal kraftverk i modellen: 12 

produktions  planerare.  På  grund  av  den  strikta  regleringen  används  verkliga  siffror  för 

magasininnehåll i början och slutet av veckan detsamma för tillrinningen.   

I Motala ström är kraftverk medtagna enligt den generella  regeln dvs   kraftverk större 5MW.  I  två 

biflöden Svartån och   Stångsån är även några mindre strömkraftverk som nästan når upp  till 5MW 

medtagna. Genom att de är strömkraftverk utan magasin styrs dess  reglering med viss  fördröjning 

från regleringsdammar uppström. I Motala Ström är majoriteten av alla kraftverk strömkraftverk det 

finns ett fåtal sjöar som används som reglermagasin för kraftverken den största är Vättern.   

Nissan		

Nissan är en västkustälv som rinner söderut genom Småland 

och mynnar ut  i Laholmsbukten nära Halmstad.     Statkraft 

äger  de  flesta  större  kraftverk  i  Nissan,  det  största  är 

Nissanström som har en installerad effekt på 26 MW.  

Nissan  har  ett  flertal  biflöden med mycket  små  kraftverk 

inga  kraftverk  är  medtagna  i  biflödena  då  alla  dessa  är 

mindre  än  1 MW. Det  finns  inga  ovanliga  tappningsregler 

för  kraftverken  för  kraftverk  i  Nissan  olika  krav  på 

mintappningar  är  det  vanligast  förekommande.  Nissan 

skiljer  sig  från  Lagan  i  det  avseende  att  saknas  större 

reglermagasin  för  att  reglera  älven.  Den  nedre  delen  av 

Nissan  är  relativt  näringsrik,  Lax  och Havsöring  fiskas  där. 

Statkraft bidrar till fisket genom att plantera ut lax i Nissan. 

(Nationalencyklopedin, 1992), (Kuhlin, Vattenkraft i Sverige, 

2011), (Statkraft, 2012) 

	
Lagan		

Lagan  är  i  likhet med  Nissan  en  västkustälv  som mynnar  ut  i 

Laholmsbukten. Det största biflödet  till Lagan är Bolmån. Lagan 

för med  sig  kväve  från  de  sandiga  jordarna  på  kustslätten  ut  i 

havet.  Kvävet  bidrar  till  övergödning  och  algblomning.   

Majoriteten  av  alla  vattenkraftverk  i  Lagan  ägs  av  norska 

Statkraft. Det finns inga ovanliga tappningsregler för kraftverken 

för  kraftverk  i  Lagan  olika  krav  på mintappningar  är  vanligast 

förekommande.  

(Nationalencyklopedin,  1992),  (Kuhlin,  Vattenkraft  i  Sverige, 

2011),  
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Ätran 

Längd: 240 km lång 

Avrinningsområde: 3 343 km2 

Medelvattenföring: 52,5 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 66,7 
MW 

Antal kraftverk: 20 

Medtagen effekt i modellen: 57,1 
MW 

Antal kraftverk i modellen: 6 

Huskvarnaån 

Längd: 244 km lång 

Avrinningsområde: 664 km2 

Medelvattenföring: 82 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 16,5 
MW 

Antal kraftverk:4 

Medtagen effekt i modellen: 16 MW 

Antal kraftverk i modellen: 1 

 

 

Ätran	

Ätran  är  en  å  som  rinner  genom  sydvästra Västergötland  och 

mynnar i Kattegatt vid Falkenberg i Halland. E.on äger de flesta 

kraftverken  i  ån  och  reglerar  Ätran.  I  modellen  är  sjöarna 

uppströms  kraftverket  Skåpanäs  hopslagna  till  ett  enda  stort 

magasin.  I södra Sverige är regleringsgraden  i älvarna betydligt 

lägre  än  i  norra  Sverige.  Årsregleringsgraden  i  Ätran  är  10 % 

vilket innebär att av vattenflödet per år kan lagras i magasinen. I 

och  med  att  flöden  är  mer  spridda  under  året  kan 

översvämningar förekomma året om i södra Sverige. I december 

2006  och  december  2011  översvämmade  Ätran  i  Falkenberg. 

Trots  provisoriska  dämningar  fick  flera  sina  källare 

översvämmade. 

(Nationalencyklopedin,  1992),  (Kuhlin,  Vattenkraft  i  Sverige, 

2011),  

	

 

Huskvarnaån	

Huskvarnaån  rinner  genom  det  småländska  höglandet  och 

mynnar  ut  Vättern  och  är  ett  av  Vätterns  större  tillflöden. 

Huskvarnaåns  vatten  rinner  till  från  ett  antal mindre  sjöar.  I 

Huskvarnaån  finns  det  fyra  kraftverk  varav  tre  är mycket  små 

och  ej  medtagna  i  modellen.  De  vattendomar  som  finns  för 

Huskvarnaån innebär att ett antal sjöars vattenivåer som rinner 

till ån måste befinna  sig  inom vissa gränser det är dessa  sjöar 

som är de viktigaste magasinen för kraftverken. Förutom dessa 

finns  det  ett  antal  mindre  dammar  utan  kraftverk  som  i 

förhållande till sjöarna är mycket små. Då endast ett kraftverk är 

medtaget är det i modellen förenklat så det att den största sjön 

antas  vara  reglermagasin  åt  Huskvarna  kraftverk.  Huskvarna 

kraftverk  är  något  anmärkningsvärt  på  grund  av  den  höga 

fallhöjden 116 meter vilket gör det till det kraftverk som har den 

högsta fallhöjden i Sverige. När vatten spills så forsar det ner för 

Huskvarnafallen men vid tappning så leds vattnet ner genom ett rör till kraftstationen. Huskvarnaån 

regleras  av  Jönköpingsenergi  och  enligt  uppgifter  så  är  spill  vanligast  förekommande  under 

vårfloden. 

(Nationalencyklopedin, 1992), (Kuhlin, Vattenkraft i Sverige, 2011) 
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Röttleån 

Längd: 35 km lång 

Avrinningsområde: km2 

Medelvattenföring: 1,5 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 6 
MW 

Antal kraftverk: 1 

Medtagen effekt i modellen: 6 MW 

Antal kraftverk i modellen: 1 

 

Helgeå 

Längd: 190 km lång 

Avrinningsområde: 4750 km2 

Medelvattenföring: 55 m3/s 

Total installerad effekt i älven: 32,8 
MW 

Antal kraftverk: 18 

Medtagen effekt i modellen: 20,9 
MW 

Antal kraftverk i modellen: 4  

 

Röttleån	

Röttleån  är  likhet med  Huskvarnaån  ett  tillflöde  till  Vättern. 

Det  finns  endast  ett  kraftverk  i  Röttleån,  Röttle  kraftverk. 

Röttleån regleras av Jönköpings energi. Röttleåns vatten rinner 

till  från  sjöarna Ören/Brunn. Röttleån  tappas  i princip endast 

dagtid i då det inte finns så mycket vatten. I modellen används 

sjöarna  Ören/Brunn  som magasin,  rinntiden  från  sjöarna  till 

kraftverket  försummas.  Jönköpings  energi  utnyttjar 

vattendomarna  för  både  för  både Huskvarnaån  och  Röttleån 

långt  ifrån max. Framför allt undviker de att  tappa ut mycket 

vatten från magasinen. 

(Nationalencyklopedin,  1992),  (Kuhlin,  Vattenkraft  i  Sverige, 

2011) 

	

	

Helgå	

Helgeå är en å som rinner på det småländska höglandet till och 

mynnar  ut  i Hanöbukten Östersjön. Den  regleras  av  EON  som 

äger majoriteten av kraftverken  i den. En del  föroreningar  från 

jordbruk  och  industrier  förs  ut  i  den  känsliga  Hanöbukten  via 

Helgeån som rinner genom Kristianstad och kan vid mycket höga 

vattenstånd  översvämma  staden.  Detta  försöker man  undvika 

med  olika  vattendomar  som  syfter    hålla  till  att  hålla 

vattennivåerna  stabila.  I Kristianstad  finns  i  förebyggande  syfte 

vallar och pumpstationer  som  skyddar  vid höga  flöden. Det  är 

inte bara höga flöden i Helgeå som bidrar till översvämingar det 

är kombination av höga havsnivåer. Kristanstad är beläget på en 

mycket  låg nivå ca 2 mil  från havet.I Kristianstad  finns Sveriges 

lägsta  markpunkt  ‐2,47  meter  under  havsytan.  Rådande 

klimatförändringar riskerar öka förekomsten av höga flöden och 

stigande  havsnivåer  som  kan  resultera  i  översämningar.  I 

modellen  är  kraftverk  och  vattendomar  för  de  flesta  utom  de 

allra minsta medtagna.  

(Nationalencyklopedin, 1992), (Kuhlin, Vattenkraft i Sverige, 2011), (E.ON, 2012) 


