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Sammanfattning 
 
Det här examensarbetet behandlar säsongsplanering av ett småskaligt 
vattenkraftsystem. Systemet som studien utförs på ägs och drivs av Mälarenergi 
Vattenkraft AB och utgörs av fyra åsystem med sammanlagt 24 vattenkraftverk 
och ett antal dammar. Total installerad effekt i systemet är 43,75 MW. De flesta 
av kraftverken räknas som småskaliga och har därför rätt till elcertifikat. 
 
I arbetet formuleras planeringen som ett optimeringsproblem där målet är att 
maximera intäkterna under perioden med hänsyn till hydrologiska bivillkor samt 
fysiska och juridiska begränsningar. För att ge läsaren bakgrund till problemet 
inleds arbetet med en orientering som tar upp vattenkraft, systemplanering, 
elmarknaden och optimering. En stor del av arbetet behandlar modellering av 
vattenkraftsystemet och resulterar i att två olika modeller har tagits fram. Båda 
dessa modeller inkluderar bland annat gångtid och maximala tappnings-
förändringar. Det som skiljer modellerna åt är hur produktionen i kraftverken 
representeras. Den första modellen är en linjär heltalsmodell (MILP) där 
produktionen i kraftverken beskrivs med både heltal och kontinuerliga variabler, 
där även minimala tappningar, förbjudna intervall och icke avtagande marginella 
produktionsekvivalenter finns medtagna. Den andra modellen är en icke-linjär 
modell (NLP) som till skillnad från den första tar med en förenklad form av 
höjdberoende men här måste istället några av de andra egenskaperna utelämnas. 
 
För att lösa optimeringsproblemet används matematisk programmering med 
programmet GAMS. I GAMS kan de beskrivna modellerna och det numeriska 
underlaget för systemet formuleras och optimeras. Ett antal testfall med olika 
förutsättningar genomförs för att studera hur det skulle kunna vara optimalt att 
driva systemet och vilka faktorer som identifieras som viktiga. 
Simuleringsresultaten är omfattande och ett intressant urval av dessa analyseras 
och presenteras i rapporten. 
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Abstract 
 
This master thesis covers the seasonal planning of a small scale hydropower 
system. The system in this study is owned and operated by Mälarenergi 
Vattenkraft AB. The total system consists of 4 different main rivers with 24 
hydropower stations and several dams. The total installed power in the system is 
43.75 MW. Most of the hydropower stations are regarded as small scale 
hydropower stations and thus entitled to green certificates.  
 
In this report the issue of planning is formulated as an optimization problem. The 
objective is to maximize the revenue during a given period, while considering 
hydrological couplings, physical and legal limitations. To provide some 
orientation and background to the problem the first chapters in the report cover 
hydropower, system planning, the electrical market and optimization. An essential 
part of the work consists of modeling of hydropower systems and two different 
models are accomplished. Both models include delay time and maximum 
discharge changes among other things. The first model is a mixed integer linear 
model (MILP) where the power production is expressed in integers and 
continuous variables. Minimal discharge, prohibited intervals and non decreasing 
marginal production equivalent are also included. The second model is a nonlinear 
model (NLP) that in contrast to the first model includes simplified head 
dependence. On the other hand some other property must be left out. 
 
To solve the optimization problem mathematical programming in GAMS is used. 
In GAMS the described models and the basic numerical data for the system can be 
formulated and optimized. A number of test cases with different conditions are 
made to study how the system could be run optimally and what factors that can be 
identified as important. The results of the simulations are extensive and an 
interesting selection of these are analyzed and presented in the report. 
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Förord 
 
Det här examensarbetet är utfört vid avdelningen för Elektriska Energisystem som 
är en del av Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet har genomförts åt 
Mälarenergi Vattenkraft AB i Hallstahammar, under sommaren och hösten år 
2005.  
 
Den här uppgiften har inneburit en hel del arbete för oss, där dagarna blandats av 
entusiasm över nya upptäckter och förtvivlan då saker inte fungerat som avsett. I 
stort har det dock varit en mycket intressant och utmanande tid som givit oss 
många lärdomar. En av dessa är att problemet inte är löst bara för att en 
fungerande modell har formulerats, utan det är nu som stora delar av själva arbetet 
börjar. De modeller som vi använt oss av har vuxit fram under arbetets gång. Först 
som små enkla modeller och sedan i takt med att kunskaperna ökat har de blivit 
större och mer avancerade för att möta önskan av att inkludera fler faktorer. 
Programmet GAMS som vi använt oss av har gjort denna utveckling möjligt, då 
det är flexibelt och överskådligt att jobba med. Det är ovärderligt att snabbt kunna 
testa nya idéer på ett enkelt vis. 
 
Först och främst vill vi tacka vår uppdragsgivare Mats Lindberg för initiativet till 
examensarbetet och för det intressanta studiebesöket vid några av de vattenkrafts-
anläggningar som finns med i optimeringen. Vi vill också passa på att tacka Göran 
Algroth och Ulf Andersson vid Mälarenergi för att de delat med sig av sin stora 
kunskap om systemet och för deras outtröttliga tålamod inför våra frågor. Vi vill 
tacka vår handledare Magnus Olsson för stöd under arbetets inledning och för 
många givande diskussioner kring optimering av vattenkraftsystem. Vi vill också 
ge ett stort tack till vår examinator Lennart Söder för intressanta idéer under 
arbetets gång och för välgenomtänkt och bra kritik under förpresentationen. Vi 
vill även tacka Mikael Amelin och Elin Broström för konstruktiva förslag på 
förändringar av rapporten och det muntliga framförandet. 
 
 

Magnus Sunnefors och Tomas Vainionpää 
Stockholm, november 2005 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Vattenkraften har sedan länge varit mycket viktig för industrin och samhället 
eftersom den är en stor producent av ren och billig energi. Tillgången på 
vattenkraft var en viktig förutsättning för industrins etablering i delar av Sverige 
kring förra sekelskiftet. Några av dessa tidiga kraftverk producerar fortfarande 
idag delar av den elektricitet vårt samhälle är beroende av. Många av dessa tidiga 
kraftverk var med dagens mått mätt småskalig vattenkraft, vilken sedan ett par år 
tillbaka berättigar till elcertifikat för producerad energi. De elcertifikaten ger ett 
rejält ekonomiskt tillskott för dessa små kraftverk, vilket har lett till att det blivit 
mer lönsamt att driva denna typ av kraftverk.  
 
Mälarenergi Vattenkraft AB äger idag 24 kraftverk fördelade i fyra åsystem, som 
alla mynnar ut i Mälaren. Av dessa kraftverk räknas 21 stycken till småskaliga 
kraftverk vilket berättigar till elcertifikat. De övrig tre kraftverken är större och 
står tillsammans för ungefär halva installerade effekten.  
 
Från en elproducents synvinkel är det givetvis intressant att maximera intäkterna 
under en period och för att uppnå detta måste producenten planera sin verksamhet 
genom att till exempel undersöka hur intäkterna påverkas vid olika scenarier. Att 
göra en optimal planering för ett vattenkraftsystem visar sig snart vara ett 
intressant, stort och komplicerat problem.  
 
För att optimera utnyttjandet av vatten i ett befintligt vattenkraftsystem är 
matematisk programmering ett kraftfullt hjälpmedel. För att kunna använda sig av 
detta behövs en bra modell som inkluderar systemets egenskaper. Valet av modell 
och den systemspecifika information som ligger till grund för modellen kommer 
att spela en stor roll för hur relevanta resultaten blir. Till den systemspecifika 
informationen hör all data som beskriver de i systemet ingående turbinerna, 
magasinen, juridiska begränsningarna och strukturen. Vattenkraften är tacksam att 
optimera för den är enkel att reglera genom att vattnet kan lagras i magasin från 
perioder med god tillgång på vatten till perioder med sämre tillgång eller högre 
elpris. 
 
Det finns faktorer som komplicerar planering ytterligare, den framtida tillgången 
på vatten och vid vilket elpris produktionen kan säljas är okända. För att kunna 
göra en planering som maximerar intäkten måste detta modelleras på något 
lämpligt sätt.  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en optimeringsmodell för 
säsongsplanering av ett vattenkraftsystem som ägs och drivs av Mälarenergi 
Vattenkraft AB. Målet med optimeringen är att maximera värdet av intäkterna 
under perioden och undersöka ett par faktorer som identifieras som viktiga för 
detta. Upplösningen i planeringen ska vara på dygnsbasis.  
 
För att kunna genomföra detta måste en lämplig matematisk modell av systemet 
formuleras, i lämplig programvara, som tar hänsyn till fysiska begränsningar, 
hydrologiska kopplingar och juridiska bivillkor i form av vattendomar. För att 
lösa detta behövs dessutom någon form av modell för hur elpriset och 
tillrinningen kommer att variera under den period som optimeringen avser. Vidare 
finns det önskemål om att minimala tappningar, förbjudna intervall, gångtider och 
höjdberoende ska tas med i modellen. 
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2 Vattenkraft  
2.1 Vattenkraftens utveckling 
 
Människan har sedan länge tagit hjälp av vattnets resurser för att utföra arbete. 
Redan på 1200-talet började vattenhjulet komma till användning i Sverige [15]. 
Eftersom vattenfallet och den plats där energin behövdes ofta låg rätt långt ifrån 
varandra var det tvunget att transportera energin på något sätt. Nästa steg i 
utvecklingen i Sverige kom i början av 1600-talet då energi överfördes med hjälp 
av så kallade stånggångar från vattenfall till gruvor. Principen var att koppla ihop 
trästänger med vilka vattenhjulets roterande rörelser kunde överföras till en fram 
och återgående rörelse, dock var verkningsgraden med dagens mått mätt väldigt 
låg.  
 
Det egentliga genombrottet för utnyttjade av vattenkraften för elproduktion kom i 
samband med att generatorn uppfanns. Den första vattendrivna generatorn i 
Sverige hade en effekt på tre hästkrafter och togs i drift år 1882 [7]. Under 1890-
talet togs de första växelströmssystemen i bruk och den första trefasöverföringen i 
Sverige invigdes 1893, vilket möjliggjorde överföring av el över längre sträckor. 
Den nya tekniken, stenkolprisernas markanta ökning samt att verkningsgraden på 
dåtidens ångturbiner var låg, gjorde att det under 1890-talet skedde en kraftig 
utbyggnad av vattenkraften i Sverige. År 1885 stod vattenkraften för 18 % av 
elproduktionen och steg till 60 % år 1900. Vattenkraftsutbyggnaden fortsatte i stor 
skala fram till 1970-talet. 
 
Vattenkraften har varit av stor betydelse för utvecklingen av Sverige som 
industrination. För att hålla jämna steg med vattenkraftsutbyggnaden allt längre 
norr ut i landet var det tvunget att uppföra ett väl fungerande överföringssystem 
från norr till söder där många elkonsumenter fanns [7]. För att göra detta behövde 
tekniken för effektöverföring förbättras genom att höja systemspänningen till 220 
kV och senare till 400 kV [1], men även införandet av seriekompensering [7]. En 
starkt bidragande orsak till att Sverige är ett av de ledande länderna för utveckling 
av kraftöverföringsteknik är vattenkraftens geografiska placering i förhållande till 
befolkningen och den tunga industrin. 
 
De senaste 15 åren har inte mycket ny vattenkraft byggts i Sverige, dels för att de 
bästa lägena redan har utnyttjats, dels för att många vattendrag har blivit 
undantagna från vattenkraftsutbyggnad. Istället har intresset ökat för att 
effektivisera de gamla anläggningarna för att nå bättre verkningsgrad och förenkla 
drift och underhåll. Även EU-direktivet om främjande av elproduktion från 
förnybara energikällor, 2001/77/EG, och införandet av elcertifikat har gjort att 
satsningen på upprustning av vattenkraftverk blivit större [15]. 
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2.2 Småskalig vattenkraft 
 
Vattenkraften i Sverige startade som småskalig eftersom det var svårt att bygga 
stora turbiner i början. För att ett vattenkraftverk ska räknas som småskaligt får 
den installerade effekten vara högst 1500 kW. Det finns ungefär 1600 små 
vattenkraftverk i Sverige fördelade över hela landet och de bidrar med ca 2 TWh 
per år. Detta kan jämföras med de ungefär 500 vattenkraftverk med en effekt 
större än 1500 kW som producerar ca 63 TWh per år som genomsnitt [15]. 

 

2.3 Ström- och magasinskraftstationer 
 
En uppdelning av vattenkraftstationer är i ström- och magasinskraftstationer [7]. I 
ett strömkraftverk finns det endast liten möjlighet att reglera uteffekten, istället är 
det vattenföringen som styr. Vattenföringen är naturlig tillrinning och även 
tappningen från uppströms liggande vattenkraftverk om något sådant existerar. Ett 
magasinskraftverk kan magasinera en större mängd vatten som används efter det 
behov som finns och vid de tidpunkter det är mest ekonomiskt, vilket är tilltalande 
ur ett systemperspektiv.  
 
Vattenkraftverk delas upp i olika klasser beroende på installerade effekt. 
Kraftverk med en effekt under 100 kW benämns mikrovattenkraftverk [16]. De 
kraftverk som har en effekt mellan 100 och 1500 kW betecknas 
minivattenkraftverk. Är effekten mellan 1500 kW och 10 MW kallas de 
medelstora kraftverk och de kraftverk som har en effekt över 10 MW benämns 
normalt stora vattenkraftverk. 
 

2.4 Turbiner 
 
Vattnet som samlats i dammar och magasin får strömma ned genom en turbin och 
där omvandlas vattnets energi till mekanisk energi. Det finns två typer av turbiner, 
aktionsturbiner och reaktionsturbiner [7]. I aktionsturbiner överförs rörelseenergin 
i vattnet till ett löphjul genom att en vattenstråle får arbeta på skovlarna. 
Reaktionsturbiner är vanligen helt under vatten och den kraft som uppstår då 
vattnet strömmar genom turbinen utnyttjas. Det finns i huvudsak tre typer av 
turbiner som används i vattenkraftverk, Kaplan-, Francis- och Peltonturbiner. 
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2.4.1 Kaplanturbiner 
 
Kaplanturbiner är av reaktionstyp och används vid låga fallhöjder och för effekter 
upp till ca 100 MW. Vid riktigt låga fallhöjder används rörturbinen, en förenklad 
variant av Kaplanturbinen, där möjligheten att anpassa turbinen efter flödet har 
minskats [7]. Kaplanturbinen har reglerbara löpskovlar vilket ger en god 
verkningsgrad över ett stort område. 
 

2.4.2 Francisturbiner 
 
Denna turbin är också av reaktionstyp med reglerbara ledskovlar. Francisturbiner 
används vid fallhöjder mellan ca 2 och 600 m och är helt dominerande för 
fallhöjder mellan 100 och 600 m [7]. Denna typ av turbin byggs för effekter upp 
till flera hundra MW. Verkningsgraden kan uppgå till 93-94 %, men avtar snabbt 
utanför det bästa driftområdet vilket är större hos Kaplanturbinen. 
 

2.4.3 Peltonturbiner 
 
Peltonturbinen är av aktionstyp där vattnet träffar turbinens skovlar genom ett 
eller flera rör och turbinpådraget kan varieras genom att ventiler reglerar mängden 
vatten [7]. En del av fallhöjden förloras eftersom löphjulet roterar i luften och 
nedre vattenytan då ligger lägre. Peltonturbinen används företrädesvis vid de allra 
högsta fallhöjderna, typiskt över 600 m och turbinen har bra verkningsgrad över 
ett ganska stort område. 
 

2.5 Miljöeffekter 
 
Miljöpåverkan av vattenkraften är mestadels av lokal karaktär. Resurs-
förbrukningen är störst vid byggande och utbyggnad av vattenkraften, främst 
genom tillverkning av stål och betong [21]. Detta medför bland annat utsläpp av 
koldioxid, svavel- och kväveoxider. De utsläpp som bidrar till växthuseffekt och 
övergödning kommer i huvudsak från mark som varit under vatten i samband med 
dämning. Byggande av magasin, kraftverk och dammar innebär en stor påverkan 
på landskapet. 
 
Vattnet till och från kraftverket leds ofta i långa tunnlar, vilket medför att 
vattenflödet i en del av älven minskar eller försvinner helt. Förändringar av 
magasinsnivåerna påverkar de växter och djur som lever nära stranden. Även 
fiskar påverkas i olika grad. Dammar och kraftverk förändrar ofta de naturliga 
vandringsvägarna, främst för laxfiskar. Många av de vattenkraftanläggningar som 
finns idag byggdes ursprungligen under första hälften av 1900-talet och då 
hanterades miljöfrågorna annorlunda än i dag. Några åtgärder som kan göras för 
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att minska de negativa effekterna på växt- och djurlivet är att till exempel tappa en 
del vatten i den ursprungliga älvfåran, bygga fisktrappor och konstgjorda 
lekområden. 
 
En väldigt tilltalande egenskap hos vattenkraften är att inga växthusgaser, som 
koldioxid släpps ut vid själva elproduktionen. Det produceras inte heller 
kväveoxider, som det görs vid nästan all förbränning.  
 
På det hela taget innebär en försiktig utbyggnad av vattenkraften inte alltid något 
större ingrepp på djur- och växtlivet, även om en utbyggnad är ett intrång i 
naturen som i princip allt annat som byggs [7]. 
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3 Systemplanering 
3.1 Elektrisk energi i Sverige 
 
Den totala elproduktionen i Sverige är i storleksordningen 140 TWh per år [4], 
2004 uppgick den till 148,5 TWh och den totalt installerade effekten var 33550 
MW [11]. Kärnkraften och vattenkraften dominerar helt elproduktionen i Sverige. 
Vindkraften har byggts ut de senaste åren, men produktionen är än fortfarande 
relativt liten. Den fossil- och biobränsle eldade värmekraften bidrar med 5-10 % 
av elproduktionen. 
 

Elproduktion i 
Sverige 2004 

TWh 

Vattenkraft 59,5 
Vindkraft 0,9 
Kärnkraft 75,0 
Övrig 
värmekraft 

13,1 

Elproduktion 
totalt 

148,5

Tabell 3.1: Elproduktion i Sverige år 2004. 
 

Den totala elanvändning år 2004 i Sverige var 146,4 TWh. Vädret har stor 
betydelse för Sveriges el-konsumtion och produktion. Storleken på nederbörden 
och därmed tillrinningen till vattenmagasinen och vattenkraftverken spelar en 
viktig roll för elproduktionen. Elförbrukningen påverkas av temperaturen, framför 
allt uppvärmningen av bostäder och lokaler. 
 

3.2 Drift av elsystemet 
 
Sverige är sammankopplat elektriskt med de andra nordiska länderna Finland, 
Norge och Danmark och det finns även HVDC förbindelser till Tyskland och 
Polen [1]. Ett elsystem består av produktionskällor och slutförbrukare som är 
sammankopplade med kraftledningar och transformatorer. Det svenska elsystemet 
mellan producenterna och konsumenterna kan delas in i tre nivåer, stamnät, 
regionala elnät och lokala elnät [11]. De flesta elanvändare är anslutna till ett 
lokalt elnät och de är i sin tur anslutna till ett regionalt elnät. De regionala elnäten 
är anslutna till stamnätet.  
 
Det svenska stamnätet har till uppgift att överföra stora energimängder och består 
av totalt cirka 15000 km långa 400- och 220 kV kraftledningar och ungefär 150 
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transformator- och kopplingsstationer samt förbindelser med utlandet. 
Regionalnätet har i stort samma uppgifter som stamnätet, men täcker ett mindre 
område och arbetar i 20 till 130 kV området. Det lokala elnätet brukar delas upp i 
lågspänning, 400/230 V, högspänning 10-20 kV som överför och fördelar den el 
som tas ut från regionnätets fördelningsstationer till slutförbrukarna. Totalt 
omfattar det svenska elnätet 620000 km och leveranssäkerheten är 99,97 % [19]. 
 
Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft och har systemansvar för den 
svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att elsystemet är i balans 
och att dess produktionsanläggningar samverkar driftsäkert. Denna balans, mellan 
hur mycket energi som produceras och konsumeras, är mycket viktig då elektrisk 
energi inte kan lagras. För att hålla balansen behövs det reglering i form av 
primär- och sekundärreglering. 
 

3.2.1 Primärreglering 
 
Frekvensen i nätet ska ständigt hållas mellan gränsvärdena 49,9 och 50,1 Hz [19]. 
För att klara av detta behövs det frekvensreglering. Primärregleringen avser 
kraftsystemets möjlighet att svara på hastiga last- och produktionsvariationer och 
sköts separat för varje synkront kraftsystem [1]. En variation i produktion eller 
konsumtion gör att frekvensen i nätet ökar eller minskar. För att finjustera 
balansen i elsystemet regleras produktionen i ett antal vattenkraftverk automatiskt. 
Vattenkraften är lämplig för att reglera lastvariationer därför att turbinregleringen 
är ganska enkel och om det skulle behövas är start- och stoppkostnader lägre än 
för värmekraft och avsevärt jämfört med kärnkraft [7]. I Norden finns en 
överenskommelse hur mycket reglereffekt varje land är skyldig att ha i beredskap 
för primärregleringen. 
 

3.2.2 Sekundärreglering 
 
Efter att primärregleringen har återskapat balansen mellan produktion och 
konsumtion, till exempel efter en laständring, är den nya stabila frekvensen inte 
längre 50 Hz [1]. Dessutom har en del av systemets resurser använts, vilket gör att 
det kan bli svårare att möta nya förändringar av balansen. Här kommer 
sekundärregleringen in, och dess viktigaste funktioner är att återställa frekvensen 
till 50 Hz och ersätta utnyttjad primärkraft. Sekundär balansreglering är en 
manuell upp- eller nedreglering av kraftverk och sker i form av kraftaffärer med 
de balansansvariga som skrivit avtal med Svenska Kraftnät om att delta i 
balansregleringen [19]. Genom att starta upp nya kraftverk, som inte tidigare 
deltagit i primärregleringen, kommer frekvensen att återställas och reservkraften i 
primärregleringen ersättas med dessa.  
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3.3 Olika planeringshorisonter 
 
Från en elproducents synvinkel är målet att maximera intäkterna under en period 
och för att uppnå detta mål måste producenten planera sin verksamhet [2]. 
Eftersom energisystem är komplicerade, stora och vars förlopp inte exakt kan 
förutsägas, är det en omöjlighet att planera systemet i minsta detalj under en 
längre tidsperiod [4]. På grund av att det finns en slumpmässighet i variablerna 
måste också planeringen göras om fortlöpande. Dessa svårigheter och att olika 
tidsperioder är intressant att planera över gör att det är lämpligt att dela upp 
planeringsproblem i kategorier. En vanlig uppdelning är följande: 
systemutbyggnadsplanering, långtidsplanering, säsongsplanering, veckoplanering 
och dagligplanering. Ofta sammanfattas veckoplanering och dagligplanering 
under korttidsplanering.  
 

3.3.1 Systemutbyggnadsplanering 
 
Denna typ av planering kan sträcka sig upp mot 30 år framåt i tiden. Producenten 
gör upp en strategi för att bygga nya anläggningar för att generera elektricitet med 
hänsyn tagen till ökad efterfrågan på energi, miljöpåverkan och förväntade 
framtida kostnader [4]. Efter avregleringen av elmarknaden har planeringen blivit 
svårare för producenterna, de måste också beakta hur aktuella och potentiella 
aktörer verkar i högre grad. Detta för att produktionen och marknaden är fri.  
 

3.3.2 Långtidsplanering 
 
Tidsperioden för långtidsplanering handlar om 2-3 år. Målet för denna planering 
är att skapa en strategi för att spara vatten i de största reservoarerna, vilka kan 
spara vatten från ett år till ett annat [4]. Den stora osäkerheten i planering över 
flera år är inflödet av vatten. Avregleringen av elmarknaden har bidragit med 
osäkerheter i marknaden till planeringen [2].  
 

3.3.3 Säsongsplanering 
 
Säsongsplanering sträcker sig över en period av 6-12 månader. I vattenmagasinen 
i systemet är det möjligt att lagra energi för att möta skillnaden mellan efterfrågan 
på elektricitet och inflödet av vatten under planeringsperioden [4]. 
Säsongsplanering gör det möjligt att finna hur mycket vatten som optimalt ska 
lagras i magasinen och hur mycket energi som ska produceras i vattenkraftverken 
varje vecka. Detta gör det möjligt att maximera vinsten för systemet. Viktigast är 
det att undersöka variablerna, till exempel vattenmagasinsnivåer och 
energiproduktion, under de närmaste veckorna eftersom systemet planeras om 
kontinuerligt.  
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För att få tillförlitliga resultat är det nödvändigt att använda en detaljerad modell 
av den hydrologiska kopplingen mellan vattenmagasin och vattenkraftverk i 
systemet. Av största vikt är också att ta hänsyn till efterfrågan av elektricitet, 
inflöden av vatten till magasinen och att tekniska-, juridiska-, ekonomiska- och 
miljöbegränsningar uppfylls. Speciellt problematiskt i optimeringsmodellen är 
inflöden av vatten till systemet för det är svårt att göra en prognos över detta. I 
säsongsplanering är tiden ofta uppdelad i veckoperioder.  
 

3.3.4 Korttidsplanering 
 
Planering över kort tid innebär att planera systemet från 24 timmar till en vecka. 
Målsättningen med korttidsplanering är att anpassa tappningarna och 
magasinsnivåer i kraftverken till variationer i förfrågan av energi under en dag 
eller vecka [2]. Producenten vill planera driften av kraftverken för att kontrakt 
med kunder ska uppfylldas och för att handeln på elmarknaden ska ge en så stor 
vinst som möjligt, under en rimlig risk. För denna planering behövs än ännu mer 
detaljerad modell över vattenkraftverken [4] och hydrologiska villkor. 
Planeringen görs i nära anslutning till den period den ska användas vilket leder till 
att osäkerheten i till exempel inflöden inte är lika stor som i längre 
planeringsperioder.  
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4 Elmarknad 
4.1 Avreglering av elmarknaden 
 
Sedan den 1 januari 1996 har elmarknaden i Sverige varit avreglerad. Dessutom 
övergick den norska elbörsen till en svensk-norsk elbörs. Före avregleringen hade 
varje kraftbolag monopol och även skyldighet att leverera el inom ett visst 
område. Det fanns ingen konkurrens mellan företagen utan i stället samarbetade 
de inom vissa områden. Ett exempel är inom vattenkraften där det ofta är olika 
bolag som har vattenkraftverk i samma älv [1]. Detta betyder att dessa 
producenter inte kan planera tappningarna i vattenkraftverken oberoende av 
varandra. För att lösa detta bildades det i Sverige samkörningsbolag som 
samordnade förslagen från de olika bolagen om hur de ville driva sina 
vattenkraftverk. 
 
Efter avregleringen har transmissions- och distributionsfunktioner separerats från 
produktionen och marknaden [2]. I Sverige är statligt ägda Svenska Kraftnät 
systemansvarig och sköter transmissionen och lokala företag sköter distributionen. 
Både transmissionen och distributionen är reglerade monopol. Däremot är 
elproduktionen en fri marknad där bolagen konkurrerar med varandra. Detta 
betyder att säljare och köpare kan sluta bilaterala kontrakt med varandra.  
 
Syftet med avregleringen var att konkurrensen skulle öka pressen på elbolagen att 
effektivare utnyttja sina produktions- och distributionsresurser för att minska 
produktionskostnaderna och följaktligen också elpriserna för konsumenterna [17], 
[21].  
 

4.2 Den svenska elmarknaden 
 
Elmarknaden består av flera självständiga enheter, förutom producenter och 
konsumenter finns det även andra aktörer på elmarknaden såsom elhandelsföretag, 
nätägare och systemansvarig [19]. 
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Figur 4.1: Den svenska elmarknaden bild från [19]. 
 
I figur 4.1 visas den fysiska transporten av el och den finansiella relationen där el 
köps in och säljs vidare. 
 

4.2.1 Systemansvarig 
 
Balansen mellan produktion och konsumtion i ett elsystem måste upprätthållas 
och någon måste vara ansvarig för att så sker [1]. Vilket innebär ett ansvar för 
primärregleringen och ofta även för sekundärregleringen. Detta ansvar kallas för 
systemansvar och Svenska Kraftnät är ägare av stamnätet och har rollen som 
systemansvarigt företag [19]. 
 

4.2.2 Elhandelsföretag 
 
Den aktör som handlar med el är elhandelsföretaget och kan ha flera roller dels 
som elåterförsäljare och dels som balansansvarig [19]. Elåterförsäljaren har ett 
avtal med elanvändaren om leverans av el. Balansansvar innebär att företaget har 
ett ekonomiskt ansvar för att produktion och konsumtion av el alltid är i balans 
inom det åtagande företaget har. För att bli balansansvarigt måste företaget har ett 
avtal om balansansvar med systemoperatören Svenska Kraftnät. Ett företag som 
bedriver elhandel kan vara balansansvarig eller köpa tjänsten från ett annat 
företag. Elhandelsföretaget kan köpa el på den nordiska elbörsen, Nord Pool, eller 
från en elproducent direkt. Balansansvaret är endast ett ekonomiskt ansvar, det 
tekniska ansvaret har systemoperatören.  
 

4.2.3 Nätägare 
 
Det är nätägaren som är ansvarig för att elen transporteras från kraftverken till 
elkonsumenterna. Till skillnad från elproduktionen som är konkurrensutsatt är 
transmission och distribution reglerade monopol [1]. Vissa bolag eller 
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myndigheter har ensamrätt att distribuera el inom ett område. Det är nätägarens 
ansvar att köpa el för att täcka förlusterna i nätet och att tillse att elkvaliteten är 
tillräcklig. Statens energimyndighet (STEM) kontrollerar att nätägarna följer 
ellagen och inte tar ut oskäligt höga nätavgifter [19]. 
 

4.3 Marknadsplatser 
 
Elpriset i Norden sätts i första hand på Nord Pool som är den nordiska elbörsen. 
Nord Pool ägs av stamnätsoperatörerna Svenska Kraftnät och Statnett i Norge. 
Marknadsområdet innefattas av Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nord Pool 
organiserar handel med el på en fysisk och en finansiell marknad samt erbjuder 
clearingtjänster.  
 

4.3.1 Den fysiska elmarknaden 
 
Den fysiska elmarknaden kan delas in i två delar, spotmarknaden och Elbas. 
Spotmarknaden är en auktionsbaserad handelsplats. Där kan aktörerna köpa och 
sälja el på timbasis för nästföljande dygns 24 timmar. Bud för det kommande 
dygnet måste lämnas in senast klockan 12 dagen innan [1]. Priset sätts som ett 
jämviktspris där utbudskurvan och efterfrågekurvan korsar varandra. Elspotpriset 
blir ett referenspris för elmarknaden i Norden, det innebär att alla aktörer vars bud 
antas av elbörsen erhåller samma elpris. Om det förekommer nätbegränsningar i 
systemet kan det dock uppstå undantag och det kan till exempel bli olika elpris i 
olika regioner. År 2004 var omsättningen på spotmarknaden 167 TWh och 
medelpriset i område Sverige var 25,6 öre/kWh [11]. 
 
Elbas öppnar för nästa dygn efter spotmarknaden stängt och är öppen för handel 
fram till en timme före leveranstimmen börjar. På Elbas omfattar ett bud en viss 
kvantitet till ett visst pris under en viss tidsperiod [1]. Elbas utgör ett viktigt 
komplement till spotmarknaden, eftersom marknaden ger aktörerna möjlighet att 
slutjustera sin balans med fysiska kontrakt närmare drifttimmen och på detta sätt 
utjämna prognososäkerheter. Orsaken till ett Elbas skapades var att möta de 
särskilda behoven från värmekraft- och vindkraftproducenter för hantering av 
obalanser efter spothandeln. För termiska kraftverk behövs en viss starttid och 
vindkraftverk är helt beroende av vädret. Oväntade händelser kan leda till att 
aktörer som säljer el från dessa typer av kraftverk kan få en omfattande obalans 
om de inte med kort varsel kan handla sig i balans. Elbas används främst av de 
större aktörerna i Sverige och Finland. 
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4.3.2 Den finansiella elmarknaden 
 
Nord Pool tillhandahåller en finansiell marknad där aktörerna kan handla i 
standardiserade finansiella kontakt upp till fyra år framåt i tiden [14]. Syftet med 
den finansiella marknaden är att aktörer ska kunna säkra elpriset mot förändringar 
i spotpriset. Detta sker genom produkterna Eltermin och Eloption [13]. En 
Eltermin är ett avtal där parterna förbinder sig att köpa respektive sälja en mängd 
el till ett bestämt pris vid en avtalad tidpunkt. Det finns två typer av 
terminskontrakt på Nord Pool som kallas Futures och Forwards. Futures handlas 
som kontrakt på dag- eller veckobasis. Forwards handlas som månadskontrakt, 
kvartalskontrakt och som säsongskontrakt på upp till fyra års sikt. 
 
Eloption är ett finansiellt instrument för riskstyrning och prissäkring av intäkter 
och kostnader i framtiden. Optionen ger en rättighet, men ingen skyldighet att 
köpa eller sälja el i framtiden till ett i dag bestämt pris [18]. En option är en sorts 
försäkring, där köparen betalar en avgift för att minska sin risk och säljaren av 
optionen får en premie för att ta risken. 
 
Nord Pools clearingverksamhet innebär att Nord Pool går in som kontraktsmotpart 
och garanterar att de kontrakt som handlas också uppfylls, därigenom reduceras 
den finansiella risken för dem som handlat kraftkontrakt [14]. Vidare förenklas 
rutinerna vid handel, eftersom Nord Pool Clearing sköter administrationen.  
 
En relativt stor del av handeln av el inom Norden sker via Nord Pool. Under år 
2004 handlade mer än 300 aktörer [14] 167 TWh på spotmarknaden, en ökning 
med 40 % mot föregående år. Volymen på Nord Pools finansiella marknad 
uppgick till 590 TWh år 2004 vilket är en ökning med 8 % jämfört med år 2003 
[11].  
 

4.4 Elcertifikat 
 
Den 1 maj år 2003 trädde lagen om elcertifikat i kraft [12]. Elcertifikat kallas även 
för elcertifikat. Principen för elcertifikat är att produktionen av el från förnybara 
energikällor får två ekonomiska värden. Förutom det fysiska värdet av el, dvs. 
priset per kWh som en producent får, finns även ett tilläggsvärde i form av ett 
certifikat som bekräftar att elen har producerats med förnybara energikällor. För 
varje MWh som produceras av förnybar el får producenten ett certifikat. För att 
skapa efterfrågan på elcertifikaten finns en så kallad kvotplikt. Denna innebär att 
alla elanvändare måste köpa elcertifikat för en viss andel av sin förbrukning. 
Kvotplikten ökar år från år och var 10,4 % år 2005 och stiger successivt till 16,9 
% år 2010 och på detta sätt kan produktionen av förnybar el främjas [19]. Det 
vanligaste är att elleverantören ansvarar för att köpa in elcertifikat för sina 
kunders räkning, men från år 2004 kan en elanvändare frivilligt ta på sig 
kvotplikten själv.  
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Figur 4.2: Produktionskällor berättigade till elcertifikat bild från [19]. 

 
Svenska Kraftnät utfärdar certifikaten och anläggningar som har rätt till 
elcertifikat är, vattenkraftverk med en effekt på högst 1500 kW, vindkraftverk, 
vågkraftverk, solenergi, geotermisk energi samt biobränsle. Elcertifikat kan i 
princip också lämnas för, alla vattenkraftverk som tas i drift efter att lagen trädde i 
kraft och åtgärder i redan befintliga vattenkraftverk som innebär en ökning av 
produktionen. Energimyndligheten kontrollerar att kvotplikten uppfylls, samt 
godkänner de anläggningar som har rätt till certifikat.  
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5 Optimering 
 
För att kunna planera tappningar i ett vattenkraftsystem på det effektivaste vis 
som är möjligt visar sig matematisk programmering att vara ett utomordentligt 
hjälpmedel. Syftet med planeringen är att maximera den totala vinsten genom att 
utnyttja de resurser som finns på bästa sätt. Detta gör att planeringen är ett 
optimeringsproblem.  
 
Optimeringslära är teorin som omfattar användningen av matematiska modeller 
och metoder för att finna bästa handlingsalternativ i olika beslutssituationer [8]. 
För att kunna använda optimeringsmodeller är en utgångspunkt att det finns något 
i problemframställningen som kan varieras. Detta definierar problemets variabler. 
Optimeringen blir att bestämma bästa möjliga värden på variablerna givet ett visst 
mål som är angett. Målet är uttryckt med hjälp av en målfunktion som beror på 
variablerna och som ska maximeras eller minimeras. Det finns dock 
begränsningar i valet av värden på variablerna och dessa ges av ett antal bivillkor. 
En förutsättning för att kunna använda modeller för optimering är att 
målfunktionen och bivillkoren kan uttryckas i form av precisa matematiska 
funktioner och relationer. För att få en lyckad lösning måste det också finnas 
tillförlitlig data som stämmer väl överens med verkligheten. 
 
Att använda optimeringsmodeller för vattenkraftplanering är önskvärt i flera 
hänseenden. Det gör det möjligt att göra både lång- och korttidsplaneringar där 
hänsyn kan tas till ett flertal tekniska, ekonomiska och juridiska begränsningar.  
 

5.1 Matematisk formulering och problemklassificering 
 
Generellt kan ett optimeringsproblem formuleras som 
 

(P)     min ( )xf  
då     X∈x  

 
där ( )xf är funktionen som ska minimeras och som beror av variablerna 

( )Tnxx ...1=x . I de allra flesta fall finns det begränsningar för vilka värden av 
x som är tillåtna, detta definieras av mängden X som är de tillåtna lösningarna i 
problemet. Vissa begränsningar i mängden X uttrycks ofta med hjälp av bivillkor 
som på allmän form kan formuleras 
 
  ii bg ≤)(x , mi ,...,1=  (5.1)  
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där )(),...,(1 xx mgg  är funktioner beroende av x och mbb ,...,1  är kända konstanter. 
Andra begränsningar är variablergränser [1]. Till exempel i driftplanering av 
vattenkraft är spillet en variabel som har denna typ av begränsning. Generellt kan 
begränsningar av variabelgränser skrivas som 

 
 xxx ≤≤  (5.2) 

 
där x och x  är vektorer som är konstanta och som anger den undre respektive den 
övre begränsningen för de tillåtna värdena på x . Ekvationerna (5.1) och (5.2) 
definierar tillsammans det tillåtna området X . 
 
En lösning X∈x  kallas optimallösning om den minimerar ( )xf och brukar 
vanligen skrivas *x . Målfunktionsvärdet betecknas ofta ( )xfz =  och det 
optimala värdet följaktligen som ( )** xfz = . Problemet ovan är formulerat som 
ett minimeringsproblem, men det går enkelt att omformulera det som ett 
maximeringsproblem. Detta beror på att det är ekvivalent att maximera ( )x11 fz =  
med att minimera ( ) ( )xx 122 ffz −==  och således är *

1
*
2 zz −= . 

 
Inom optimeringen finns det ett flertal problemklasser till exempel 
linjärprogrammeringsproblem, ickelinjära problem, heltalsproblem och 
nätverksproblem. Vilken klass ett problem tillhör beror på hur funktionerna 
f och g anges och på vilka värden som är tillåtna för variablerna [8].  

 

5.1.1 Linjärprogrammeringsproblem 
 
Ett optimeringsproblem är ett linjärprogrammeringsproblem (LP-problem) om 
alla funktioner f och g är linjära och alla variabler är kontinuerliga, alltså nR∈x  
[8]. Den allmänna formen för ett LP-problem kan alltså skrivas 
 

( )P        max ∑
=

+++==
n

j
nnjj xcxcxcxcz

1
2211 ...  

då        ∑
=

≤
n

j
ijij bxa

1
, mi ,...,1=  

0≥jx , nj ,...,1=  
 
där ijj ac , och ib är konstanter medan jx  är de sökta variablerna. Variablerna 
måste vara större eller lika med noll. Bivillkoren behöver nödvändigtvis inte vara 
olikheter, utan kan även vara likhetsbivillkor.  
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5.1.2 Dualitet 
 
Det går att formulera ett dualt problem (D) till varje primalt problem (P) inom 
linjärprogrammeringen med hjälp av samma indata. Dualiteten beskriver 
relationen mellan de två problemen och visar på viktiga kopplingar mellan dessa. 
Då ett LP-problem löses erhålls också värden på dualvariablerna, som till antalet 
är lika många som antalet bivillkor i det ursprungliga problemet. Detta är 
användbart inom optimeringen då det till exempel går att tolka de duala 
variablerna genom att göra en känslighetsanalys [1]. Denna visar hur mycket 
värdet på målfunktionen ändras för små ändringar i högerledet av bivillkoren.  

 

5.1.3 Ickelinjära problem 
 
Problemet min/max ( )xf  är ett ickelinjärt problem om åtminstone en av 
funktionerna mggf ,...,, 1  är en ickelinjär funktion och alla variabler är 
kontinuerliga, nR∈x  [8]. Klassen av ickelinjära problem är väldigt stor och 
utseendet på problemen är mycket olika beroende på hur de ickelinjära 
relationerna är formulerade. Generellt är ickelinjära problem betydligt svårare att 
hantera än LP-problem. Detta är en följd av att det inte finns någon allmän metod 
som kan lösa ickelinjära problem till skillnad från linjära programmerings-
problem.  
 

5.1.4 Heltalsproblem 
 
Ett optimeringsproblem är ett heltalsproblem om minst en av variablerna är 
definierad som en diskret variabel [8]. Många problem kan endast beskrivas av 
modeller där heltalsvariabler ingår. Variablerna kan till exempel vara definierade 
att endast kunna anta heltaliga värden, alltså { }...,2,1,0∈jx  eller som binära 
variabler, d.v.s. { }1,0∈jx . Om problemet är formulerat med endast linjära 
funktioner är problemet ett linjärt heltalsproblem (MILP).  
 

5.1.5 Nätverksproblem 
 
Många problem kan formuleras som nätverksproblem det vill säga beskrivas med 
hjälp av nätverk uppbyggda av noder och bågar. Nätverksstrukturen utnyttjas vid 
lösningen av problemet och vissa nätverksproblem kan formuleras som LP-
problem medan andra som heltalsproblem [8].  
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6 Modellering av vattenkraft 
 
För att kunna modellera vattenkraft i ett optimeringsproblem där målet är att 
maximera intäkten under flertalet bivillkor måste en modell för kraftverket 
formuleras. Det finns flertalet olika avancerade modeller för detta beroende på hur 
mycket som önskas tas med. Gemensamt för alla dessa är att de skiljer sig mer 
eller mindre från verkligheten beroende på hur många faktorer som beaktas. Ofta 
kan en enkel modell vara en bra start för att ge en god uppfattning om vilka 
faktorer i problemet som är viktigast att ta hänsyn till. Modeller för vattenkraft 
kan både vara relativt simpla, men kan också om underlag finns göras mycket 
avancerade, då det som ska modelleras både är ickelinjärt och ickekonvext samt 
har begränsningar i giltighet och vissa förutsättningar är av stokastisk natur. Till 
grund för optimeringen finns flertalet viktiga faktorer som måste vara kända eller 
på annat sätt uppskattas för att optimeringen ska ge ett intressant resultat. Här 
spelar verkningsgraden för stationerna, tillgången på vatten, elpriset samt 
vattendomarna en stor roll. 
  
Beroende på vilket mål som önskas uppnås med optimeringen formuleras 
problemet på olika vis. Detta arbete fokuserar på optimering av ett system av 
vattenkraftverk som har en hydrologisk koppling, där målet är att maximera 
intäkten av såld el. Det finns bara vattenkraft i systemet och elmarknaden 
modelleras som ett varierande elpris. En annan vanlig typ av optimering är 
stationsoptimering, då målet är att i ett kraftverk med flera turbiner maximera 
effekten genom att fördela flödet mellan turbinerna på ett optimalt vis. Bra 
stationsoptimeringar ligger till grund för en god optimering av hela systemet. 
Detta arbete behandlar inte stationsoptimering eller teorin bakom denna. 
 

6.1 Effekt, energi och verkningsgrad 
 
I ett vattenkraftverk produceras energi genom att utnyttja skillnaden i potentiell 
energi mellan övre och nedre vattenyta. Vid tappningen omvandlas denna 
energiskillnad och energin som finns hos det strömmande vattnet till rörelseenergi 
i turbinen. Detta innebär att effekten blir proportionell mot vattenflödet och 
fallhöjden i det ideala fallet. Fallhöjden är höjdskillnaden mellan intagsdammens 
vattenyta, övre vattenytan och utloppets vattenyta, nedre vattenytan.  
Verkningsgraden beskriver hur väl ett vattenkraftverk tar hand om energin i 
vattnet och omvandlar den till elektrisk energi. Som i de flesta fall har denna 
energiomvandling förluster i form av förluster i vattenvägar, turbin och generator. 
Genom att införa verkningsgraderna för dessa delsystem, vη , tη och gη , kan den 
totala verkningsgraden uttryckas som [7]: 
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  gtvtot ηηηη ⋅⋅=  (6.1) 
 

Verkningsgraden är självklart olika för olika kraftverk och är dessutom beroende 
på driftläggningen. För att ge en känsla för verkningsgraden för delsystemen är 
vanliga värden på: 90,0=vη , 93,0=tη  och 98,0=gη . När vattenföringen 
genom turbinen inte är konstant är totη  något lägre. 
 
Den tillgängliga effekten som finns i ett kraftverk beskrivs med följande ekvation 
[6], [7]: 
 
  totHgqP ηρ ⋅⋅⋅⋅=  (6.2) 
 
där, 
 
ρ = vattnets täthet 3m/kg1000  
q = vattenföring genom turbinen sm3  
=g  tyngdaccelerationen sm81.9 3  

H = fallhöjd m  
 
Detta ger att den producerade elenergin blir då: 
 
  ( )∫= dttPW  (6.3) 
 

6.2 Tappningar 
 
Tappning av vatten definieras som den volym vatten som per tidsenhet strömmar 
genom en eller flera turbiner i ett och samma vattenkraftverk och på detta sätt ger 
upphov till att elektrisk energi produceras. Tappningarna kommer av naturliga 
skäl vara positiva. I modellerna som används i de olika optimeringsvarianterna 
kommer beteckningen för tappning att skilja sig lite åt för att göra framställningen 
klarare samt att modellerna har olika uppbyggnad. Den totala tappningen genom 
en kraftstation har alltid en övre begränsning som beror på hur mycket vatten de 
installerade turbinerna kan svälja. I vissa fall kan det vara intressant att även ta 
med en undre begränsning under vilken det inte går att köra eller är mycket 
olönsamt att tappa vatten. För kraftstationer med låg verkningsgrad i vissa 
intervall eller tappningar där det inte är lämpligt att tappa vatten av andra orsaker 
modelleras detta som ett förbjudet område där inga tappningar får ske. De 
områden som anges kan vara ofördelaktiga med avseende på vibrationer. Valet av 
modell kommer att påverka hur tappningen beskrivs matematisk och hur mycket 
som kan tas hänsyn till. 
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6.3 Elproduktion 

6.3.1 Verkningsgrader och produktionsekvivalenter 
 
För att kunna modellera ett vattenkraftverk behövs en funktion som anger hur 
mycket effekt som produceras som funktion av tappningen genom turbinerna, 
med andra ord stationens verkningsgrad. Verkningsgraden beror på flera faktorer 
såsom fallhöjd och tappning vilket gör att verkningsgradskurvan för 
vattenkraftstationen inte blir en konvex funktion av vattenflödet om det finns flera 
turbiner. Istället blir det en komplicerad ickelinjär, ickekonvex funktion av 
elproduktionen som en funktion av flödet. Sådana funktioner är problematiska att 
hantera för att lösa matematiska optimeringsproblem. Målet med modellen för ett 
kraftverk är att efterlikna dessa kurvor på bästa sätt, men fortfarande få ett relativt 
enkelt problem att lösa matematiskt. I figur 6.1 visas producerad effekt som en 
funktion av tappningen med två turbiner. Kurvan är fiktiv och finns med för att 
visa hur detta samband kan se ut. Kurvan i figuren ligger till grund för de 
kommande modellerna. 

P
i(q

) [
M

W
]

qi [m
3/s]

 
Figur 6.1: Producerad effekt som en funktion av tappningen med två turbiner. 

 
För att modellera elproduktionen från olika vattenkraftverk är följande begrepp 
centrala, produktionsekvivalent, marginell produktionsekvivalent och relativ 
verkningsgrad. Dessa definieras på följande sätt och definitionen är giltig för 
kommande modeller: 
 
Produktionsekvivalenten betecknas γ  och är elproduktionen dividerat med 

vattenflödet [1]: ( ) ( )
q
qPq =γ  MWh/DE. 



 
6 Modellering av vattenkraft 

 24

Marginell produktionsekvivalent betecknas μ  och är derivatan av 

produktionsekvivalenten alltså, ( )
dq

qdP
=μ  MWh/DE. Denna anger således hur 

mycket elproduktionen kommer att ändras vid en liten ändring av vattenflödet. 
 
Den genomsnittliga produktionsekvivalenten för ett kraftverk definieras enligt: 

q
Pg =μ  MWh/DE. Vilken kan användas till att bestämma värdet av det sparade 

vattnet efter planeringsperiodens slut.  
 
Den relativa verkningsgraden beskriver hur mycket energi som fås per kubikmeter 
vatten jämfört med vad som är maximalt möjligt i varje kraftverk. Den relativa 
verkningsgraden betecknas η och avser alltså produktionsekvivalenten vid en viss 
tappning i förhållande till maximal produktionsekvivalent i kraftverket.  
 

( ) ( )
maxγ

γη qq =  %, där maxmax =γ ( )qγ . 
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Figur 6.2: Relativ verkningsgrad. 

 
Dygnsenheter (DE) är något som nämns i uppsatsen i ett flertal stycken och 
definieras som flödet 1 sm3  under ett dygn (24 timmar). Både tappningar, spill 
och magasinsinnehåll kan mätas i dygnsenheter och det gör att enheten (DE) kan 
vara både ett flöde och en volym [1].  
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6.3.2 Linjärprogrammeringsmodell 
 
För att kunna använda en linjärprogrammeringsmodell (LP-modell) måste 
relationen mellan elproduktion, tappning och fallhöjd approximeras med en linjär 
eller styckvis linjär funktion [1]. En styckvis linjär modell av elproduktionen i ett 
vattenkraftverk innebär att elproduktionen delas upp som funktion av tappningen i 
ett eller flera segment. Använd endast ett segment benämns modellen linjär. 
Brytpunkterna mellan segmenten läggs vid de tappningar där lokalt bästa 
verkningsgrad förekommer. Detta gör att en fördel med den styckvis linjära 
modellen jämfört med den linjära modellen är att den oftare arbetar vid lokalt 
bästa verkningsgrad [3]. Detta är en följd av att vid lösningen till det linjära 
programmeringsproblemet kommer många av variablernas värden att anta 
maximum eller minimum. Således kommer tappningarna vid brytpunkterna 
förekomma mer frekvent i lösningen till problemet. Marginella produktions-
ekvivalenten för dessa segment kommer också om brytpunkterna är lokala 
maximum att i regel bli avtagande för ökande segment vilket senare kommer visa 
sig önskvärt. Problemet med denna typ av modell är att den kommer att ge ett 
något felaktigt resultat när tappningen inte sker i exakt en av de punkter som 
identifierats som lokalt bästa maximum. Beroende på var på ett segment en 
förslagen tappning hamnar kommer resultatet antingen bli en överskattning eller 
underskattning jämfört med det riktiga värdet [2], [4]. Observeras bör att alla 
punkter i intervallet måste vara tillåtna vilket i annat fall skulle äventyra 
konvexiteten hos problemet. 
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Figur 6.3: Modell med ett linjärt segment. 

 
I den styckvis linjära modellen approximeras att i varje segment är den marginella 
produktionsekvivalenten konstant. Denna medför att det måste införas en variabel 
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per segment för att beskriva den totala tappningen genom vattenkraftverk i. 
Således gäller [1]: 

  ( ) ( )∑
=

=
in

j
iji kqkq

1
,  (6.4) 

 
där, 
 
( )kqi   är tappning genom kraftverk i under tidsenhet k, 
( )kq ij ,  är tappning genom kraftverk i, segment j under tidsenhet k, 

in  är antal segment i kraftverk i. 
 
Den totala elproduktionen i kraftverk i kan därför beräknas som, 
 

  ( ) ( )∑
=

=
in

j
ijiji kqkP

1
,,μ  (6.5) 

 
där, 
 
( )kPi  är elproduktion i kraftverk i under tidsenhet k, 

ij ,μ  är marginell produktionsekvivalent för kraftverk i, segment j. 
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Figur 6.4: Modell med tre linjära segment. 

 
Är dessa segments marginella produktionsekvivalenter inte avtagande kommer 
detta leda till mycket orealistiska resultat. Har till exempel det sista segmentet den 
högsta marginella produktionsekvivalenten kommer en lösning till optimeringen 
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föreslå att detta segment utnyttjas till fullt innan de andra tas i bruk. Detta är 
fysisk omöjligt då de undre segmenten måste vara utnyttjade fullt ut innan 
tappning i sista segment får ske. Resultatet av att inte ha avtagande segment i ett 
LP-problem blir en fysikalisk omöjlighet med överskattad produktion som följd.  
 
Ett liknande problem kan också uppstå om optimeringsproblemet körs mot en 
avtalad last och det finns mycket god tillgång på vatten. Resultatet av en sådan 
körning kan bli att en tappning i högre segment föreslås utan att undre är fullt 
utnyttjade trots att segmenten har avtagande marginella produktionsekvivalenter. 
Förklaringen till detta är att vatten måste rinna igenom utan att för mycket effekt 
produceras och magasinen blir överfulla. Situationen är av hypotetisk natur, men 
visar lite på modellens svaghet och att resultaten bör granskas innan de tas som 
sanningar.  
 
Är nu fallet att de marginella produktionsekvivalenterna inte skulle vara 
avtagande finns det några saker att göra. Önskas problemet vara kvar på en linjär 
form måste en marginell produktionsekvivalent användas från noll till maximal 
tappning, alltså endast ett segment. Detta kommer givetvis att leda till en större 
avvikelse från den kurva som ska beskrivas i modellen. Alternativet till detta är att 
formulera om problemet med heltal istället, vilket resulterar i ett linjärt 
heltalsproblem (MILP). Heltal gör att det går att tvinga fram fullt utnyttjande av 
undre segment innan de övre tas i bruk. En modell som endast använder linjära 
eller styckvis linjära segment kan utökas för att en enklare form av höjdberoende 
ska kunna tas med i modellen, vilken blir ickelinjär (NLP), mer om detta under 
avsnitt 6.3.5. 
 

6.3.3 Heltalsmodell 
 
Den linjära och den styckvis linjära modellen klarar inte av förbjudna intervall 
och minimala tappningar, för att lösa dessa problem behöver heltal införas i 
modellen. Önskvärt hos denna nya modell är att tappningen bara kan ske i ett 
antal tillåtna punkter. Dessa punkter har en känd tappning och tillhörande effekt 
och en binär variabel som anger om tappning sker i punkten. Första punkten 
placeras lämpligen i noll vilket symboliserar att kraftverket står still och 
resterande punkter i lokala optimum. Sista punkten som beskriver kraftverket 
placeras vid utbyggnadsvattenföringen. De förbjudna intervallen klaras genom att 
inga tillåtna punkter placeras inom det område som identifierats som förbjudet. 
För minimala tappningar tillåts inga punkter ligga mellan nolltappningen och en 
första punkt som motsvarar den första tillåtna tappningen.  
 
Modellen kan formuleras på följande vis: 
 

  ( ) ∑
=
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p
ipipi kzqpkq

1
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Där ( )kqi  utgör den totala tappningen i kraftverk i tidsenhet k, ipqp ,  är en positiv 
parameter som anger tappning i punkten p för kraftverk i sett som ökning från 
tidigare punkt. Totalt i modellen används ip  punkter. Den binära variabeln 

)(, kz ip anger om det sker en tappning i punkten p för kraftverk i tidsenhet k.  
 

  
annars

punkt  i ingsker tappndet  om
0
1

)(,

p
kz ip

⎩
⎨
⎧

=  (6.7) 

 
För att modellen ska vara fysikaliskt riktig måste givetvis tappning först ske i de 
lägre punkterna innan de högre punkterna tillåts att användas. Detta kan 
formuleras som följande villkor för den binära variabeln: 
 
  ( ) )(,1, kzkz ipip +≥  (6.8) 
 
Effektproduktionen i kraftverket kommer nu att ges av följande summa: 
 

  ∑
=

⋅=
ip

p
ipipi kzPpkP

1
,, )()(  (6.9) 

 
Där ipPp ,  är ett fixt värde som anger vilken effekt som produceras i punkt p 
kraftverk i. Detta värde är också en ökning från tidigare punkt vilket gör att 
summeras detta över alla punkter kommer den installerade effekten att uppnås. 
Iden till modellen kommer från [2] och [3].  
 
Fördelen med denna modell är att tappning endast kommer ske med lokalt bästa 
verkningsgrad om punkterna är rätt placerade i modellen. Den här modellen är 
också lätt att bygga ut vilket möjliggör att start- och stoppkostnader kan tas med i 
optimeringen om det är önskvärt. Nackdelarna med denna typ av modell är att 
tappningen endast kan anta vissa specifika värden. Detta kan framförallt bli ett 
problem om för få punkter används i modellen. Används istället för många 
punkter i modellen förloras lite av idén med att endast placera punkter i lokala 
optimum [3]. Denna modell kommer att få svårt att hitta en lösning om en avtalad 
last finns med i optimeringen, vilket beror på att inget kontinuerligt intervall finns 
med som kan sköta utjämningen. Dessutom kommer modellen att generera mer 
spill vid små magasin om vattnet inte räcker för att tappa i en högre punkt under 
hela tidssteget och tvingas ner till en lägre punkt och spiller överflödigt vatten om 
ingen magasinskapacitet finns att tillgå. 
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6.3.4 Linjär heltalsmodell  
 
Några av bristerna i heltalsmodellen kan överkommas med en linjär heltalsmodell 
(MILP). Denna modell är en kombination av en linjär eller styckvis linjär modell 
som kombineras med heltalsmodellen. Fördelarna med denna är att minimala 
tappningar, förbjudna intervall, och kontinuerliga intervall kan tas med i samma 
modell. Även i den här modellen kan kostnader för start och stopp tas med i 
optimeringen. Existensen av segmenten i modellen möjliggör att tappningen inte 
behöver tvingas ner till en lägre punkt utan i många fall kan det kontinuerliga 
segmentet anpassa tappningen till vattentillgången eller eventuella lastbivillkor.  
 
Uppbyggnaden av denna modell är liknande den som beskrevs under föregående 
modell. Först placeras en tillåten punkt i noll, vilken motsvarar att ingen tappning 
sker och nästa punkt placeras som minsta tillåtna tappning. Valet sedan är mer 
fritt, antingen placeras punkter i lokala optimum eller alternativt används flera 
linjära segment. Begränsningen i modellen är att det inte går att använda segment 
och göra avbrott i dessa för att till exempel efterlikna ett förbjudet intervall och 
sedan börja med segment igen. Formuleringen av modellen som den är gjord, 
tillåter endast först användning av punkter och sedan segment. Gemensamt för 
båda modellerna som innehåller binära variabler är att dessa inte enkelt kan 
utvidgas om höjdberoende ska tas med.  
 
Denna modell beskrivs med följande ekvationer och villkor: 
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  ( ) )(,1, kzkz ipip +≥  (6.11) 

 
Tappning ( )kqi  i kraftverk i kommer nu att vara summan av den tappning som 
sker i de tillåtna punkterna ipqp , och den tappning ( )kqp ij ,  som sker i de in  
intervallen under tidsenhet k. Vidare ges den binära variabeln av:  
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  ( ) )(,1, kzkz ipip +≥  (6.13) 
 
Vilket medför att effekten i kraftverk i tidsenhet k kommer att ges av följande 
uttryck: 
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Där ipPp ,  är effektproduktion i punkten p i kraftverk i sett som en ökning från 
tidigare punkt. Tappningen i intervallen betecknas med )(, kqp ij  där 
effektproduktion sker med respektive marginell produktionsekvivalent ijp ,μ . 
 
För att se till att segmenttappning sker i rätt ordning behövs några bivillkor till för 
att klara detta. Problemen är vid övergången från sista punkten till första 
segmentet och kontroll av att segmenten är fullt utnyttjade innan nästa börjar 
användas för tappning. Villkoren här under gör också att den tidigare beskrivna 
situationen med icke avtagande marginella produktionsekvivalenter kan lösas. 
Dessa bivillkor behövs utöver de tidigare kraven på )(, kz ip . 
 
För första segmentet efter sista punkten gäller följande för att säkerställa att sista 
punkten används innan tappning i första segmentet sker: 
 
  ( ) ( ) )(,,, kzkpqkqp ipijij ⋅≤  (6.15) 
 
Där följande gäller för indexen: [ ]ippj max,1 == . 
 
För segment efter första segment finns givetvis krav på att dessa ska vara fullt 
utnyttjade innan tappning i nästa tar vid. Detta kan formuleras på följande sätt: 
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⎨
⎧

>−
=−

=
0om0
0om1

,,

,,
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Där den binära variabeln ( )ky ij ,  anger om segmentet j används fullt ut i kraftverk i 
tidsenhet k. Detta måste omformuleras genom linjärisering med hjälp av ”stora M-
metoden” vilket ger följande resultat: 
 
  ( ) ( ) ( )( ) Mkykqpkpq ijijij ⋅−≤− ,., 1  (6.17) 
 
där M är ett tillräckligt stort tal och 1,...,2 −= inj .   
 
För de segment som följer efter det första kommer nu denna ekvation att gälla: 
 
  ( ) ( ) )(,1,, kykpqkqp ijijij −⋅≤  (6.18) 
där, .,...,2 inj =   
 
Ekvationen (6.17) och (6.18) blockerar nu möjligheten att tappning sker i högre 
intervall utan att de lägres kapaciteter är helt uttömda. 
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Figur 6.5: Linjär heltalsmodell med tre punkter och ett segment. 

 
Fördelarna med den här modellen är som tidigare nämnts flera, tyvärr finns också 
nackdelar. Lösningstiden till denna modell kommer att bli längre än för LP-
modellen och dessutom krävs en mer avancerad programvara för att kunna lösa 
denna typ av linjära heltalsproblem som modellen utgör. Den här modellen har en 
hel del fördelar jämfört med LP-modellen som gör att fler faktorer hos ett 
kraftverk kan tas med i optimeringen. Önskas höjdberoende inkluderas i modellen 
kommer problemet att bli ickelinjärt vilket leder till att en annan modell för 
kraftverket måste användas. 
  

6.3.5 Ickelinjär modell 
 
Den effekt som erhålls vid tappning av vattnet har redan tidigare beskrivits som 
en ickelinjär funktion. Att helt lyckas beskriva sambandet mellan tappning och 
effekt är mycket svårt i ett optimeringsproblem eftersom flertalet mer eller mindre 
okända faktorer spelar in.  
 
Önskvärt att få med i en ickelinjär modell är höjdberoende och en effektkurva 
som funktion av tappningen som är mer lik den i figur 6.1. Tas en ickelinjär 
funktion fram för detta kommer den att ha ett mindre medelfel än en linjär modell, 
men istället kanske den missar de lokala optimum som finns. En stor nackdel med 
en ickelinjär optimering är att den i regel tar betydligt längre tid jämfört med de 
andra modellerna. [3] 
 
Höjdberoendet kommer att spela störst roll i de kraftverk som har en låg fallhöjd 
och stor reglerhöjd. I de tidigare beskrivna modellerna spelar nivån i magasinet 
ingen roll för hur mycket effekt som erhålls vid en tappning, men givetvis gör den 
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det i verkligheten. Att kunna skriva optimeringsproblemet på ett sådant sätt att 
detta kunde tas med i optimeringen vore därför önskvärt.  
 
För att på ett riktigt sätt kunna ta med höjdberoendet i modellen krävs en ganska 
omfattande tillgång på data för kraftverken för att detta ska kunna göra sig 
möjligt. För små förändringar i fallhöjden kommer kurvan som beskriver effekten 
som funktion av tappning i stort sätt behålla formen men förskjutas upp eller ner. 
De tappningar som ger lokalt bästa verkningsgrad kommer att flyttas marginellt, 
men är vanligtvis i samma storleksordning som osäkerheten i mätningarna vilket 
leder till att detta oftast kan försummas [2]. Finns omfattande indata på hur 
effekten är beroende på höjden både ovanför och efter turbinen finns avancerade 
modeller förslagna för hur detta kan tas med i en optimering se vidare [2], [3] och 
[4]. Saknas denna information kan ett rimligt antagande vara att effekten ut beror 
linjärt på höjden i magasinet ovanför kraftverket. I detta antagande ingår att inga 
nivåskillnader uppkommer vare sig före eller efter kraftverket beroende på 
tappningens storlek utan fallhöjden beror endast på magasinsinnehållets storlek. 
Detta antagande gör att höjdberoendet kan tas med som en korrektionsfaktor som 
kommer att minska effekten vid låga fallhöjder. Denna modell är inte den bästa 
eftersom effekten kommer att skalas om med en faktor som anger hur stor del av 
fallhöjden som är tillgänglig. Givetvis kommer detta inte riktigt att 
överensstämma med verkligheten, men borde ge en god fingervisning om hur 
höjdberoendet spelar in. Fördelen med denna modell är att den är enkel att 
använda och implementera i optimeringen. Används denna korrektionsfaktor i en 
ursprunglig linjärmodell kommer problemet att bli ickelinjärt eftersom flera 
linjära funktioner kombineras.  
 
Modellen fungerar på följande vis, först måste höjden i magasinet vara känd och 
inom vilka gränser den får variera. Höjden betecknas ( )khi  för kraftverk i 
tidsenhet k och gränserna är sedan tidigare kända som ( )kDGi  och ( )kSGi . 
Dämningsgräns, ( )kDGi , och sänkningsgräns, ( )kSGi , förklaras ingående under 
avsnitt 6.4.  Vidare behövs den bästa möjliga fallhöjden i kraftverket vilken 
betecknas med iH . Med detta känt kan korrektionsfaktorn bestämmas enligt 
följande: 
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Vilket medför att: 
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  )()()( kDGkhkSG iii ≤≤  (6.22) 
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Figur 6.6: Definition av höjder för beräkning av korrektionsfaktor. 

 
I de fall som magasinet är fullt kommer denna korrektionsfaktor att anta värdet ett 
vilket leder till att det är endast vid helt fulla magasin som installerad effekt kan 
produceras.  
 
Det nya uttrycket för den effekt som produceras kommer nu att ges av följande 
formel: 
 

  ( )∑
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1
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6.3.6 Ickelinjär heltalsmodell  
 
Önskas fallhöjdsberoendet kombineras med den linjära heltalsmodellen kommer 
detta att leda till ett mycket svårlösligt problem av sorten ickelinjärt 
heltalsproblem. Att lösa denna typ av problem kan gå men det är svårt att 
garantera globalt optimum hos lösningen. Teorin och lösare för denna typ av 
problem är inte fullt utvecklad ännu och den höga svårighetsgraden gör att detta 
faller utanför ramen av arbetet. [32]  
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6.4 Vattendomar 
 
Tappning av vatten från sjöar och magasin och nivåerna i dessa regleras i Sverige 
av vattendomar. I princip samtliga vattendrag i Sverige är på något vis påverkade 
av reglering. Undantaget är några sparade älvar och mindre vattendrag. Många av 
dessa domar skrevs när vattenkraften byggdes ut i Sverige och under den period 
det var vanligt med avsänkning av sjöar för att skapa mer odlingsmark. Fram till 
första januari 1999 var det vattendomstolen som beslutade i vattendomsfrågor, 
sedan dess har detta tagits över av miljödomstolen. [16]  
 
Det som vanligtvis finns angivet i en vattendom är mellan vilka gränser en 
vattennivå får vara och under vilken tid gränserna gäller. Den övre gränsen 
benämns dämningsgräns och den undre för sänkningsgräns. Skillnaden mellan 
dessa gränser är regleringshöjden, alltså det intervall som får utnyttjas vid 
reglering av vattenytan. Annat som kan vara reglerat i vattendomarna är vilket 
minimalt flöde som måste hållas i en vattenväg för att bevara naturvärden och 
estetiska värden, så kallat skönhetsvatten. Vidare kan maximalt tillåtet flöde och 
en maximal tillåten flödesförändring vara föreskriven.  
 
Många av vattendomarna har som nämnts tidigare ett par år på nacken. Detta 
medför att det förekommer referenser till saker i omgivningen som inte längre 
existerar och förändrade flöden och datum hänvisningar som inte stämmer längre. 
Formuleringarna i domarna kan dessutom vara vaga. Exempel på detta är 
formuleringar som till exempel, ”får tillfälligt överskridas”, ”endast tillfällig 
avsänkning”, ”nivån hålls så långt det är pratiskt möjligt”. Att formulera dessa 
krav i form av bivillkor i en optimering är inte trivialt.  
 
De nivåer som finns angivna i vattendomarna för dämningsgränser och 
sänkningsgränser behöver inte ha något direkt koppling till vilka gränser som 
kringboende anser är acceptabla nivåer. Detta kan ofta vara ett konfliktladdat och 
känsligt ämne även om den som utför regleringen har marginalerna i vattendomen 
på sin sida. Detta problem med badwill kan ses som kostnader vid en optimering 
och kan ställas mot de eventuella vinster detta skulle ge. Priset för detta är dock 
svårt att fastställa. Är det flera intressenter inblandade i regleringen av ett 
vattendrag kan regleringen skötas av ett regleringsföretag vilket är vanligt i de 
större älvarna. Alternativet är att olika intressenter sköter regleringen av olika 
magasin i vattendraget vilket kan leda till situationer som är svåra att modellera i 
ett optimeringsproblem. 
 
Magasinshöjden i ett magasin i tidsenhet k betecknas med )(khi  räknat från 
sänkningsgränsen som nollpunkt. Denna representation av höjden blir oberoende 
av höjdsystem, men tillåter inte negativa höjder. Dessa kan givetvis förekomma i 
verkligheten men inte i optimeringsproblemet på grund av att detta skulle 
innebära att det bivillkor sänkningsgränsen utgör bryts. Vattendomarnas påverkan 
på optimeringen ger följande bivillkor, där sänkningsgränsen och 
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dämningsgränsen för magasin i under tidsenhet k betecknas )(kSGi  respektive 
)(kDGi : 

  )()()( kDGkhkSG iii ≤≤  m (6.24) 
 

6.5 Tillrinning 
 
Resultatet av en optimering av ett vattenkraftsystem kommer vara mycket 
beroende på tillgången på vatten som går att tappa genom kraftstationerna. 
Problemet med tillrinningen är att den inte i förväg är känd för planeringsperioden 
utan måste uppskattas eller slumpas fram på något sätt. Tillrinningen för kraftverk 
i under tidsenhet k betecknas med ( )kwi  och anger hur mycket vatten som runnit 
till naturligt efter ovanliggande, i optimeringen, ingående station.   
 
Tillrinningen beror på massvis av faktorer förutom hur mycket nederbörd som 
faller under planeringsperioden. Här kommer avrinningsområdets storlek att spela 
in, typ av vegetation, marktyp, hur stora delar av ytan som är sjöareal, 
avdunstning med mera. Skulle nederbörden vara känd finns modeller för ungefär 
hur mycket vatten det kommer att finnas tillgängligt. Dessa beräkningar faller 
dock utanför detta arbete.  
 
I Sverige mäter SMHI vattenföringen i de flesta viktigare vattendragen och 
presenterar sedan resultatet som olika former av medelvärden. Informationen är 
inte fri men kan beställas [22]. Viktigt är att komma ihåg att all dessa data är 
historia men kan ge en uppfattning om hur mycket vatten det borde finnas under 
planeringsperioden. Det finns dock inga garantier för att årsmedlen är speciellt 
lika från år till år utan de kan skilja en hel del, men medelvärden är i alla fall 
bättre än att gissa vilken tillrinning det kommer att bli.  
 
Ett alternativ till att använda medelvärden är att ha tillrinningen som en stokastisk 
variabel. Detta förfarande leder till att tillrinningen är okänd innan optimeringen 
och istället uttrycks med ett väntevärde. På grund av att optimeringen inte i förväg 
får ett deterministiskt inflöde kan detta leda till problem för optimeringen. Det kan 
uppstå situationer som till exempel när magasinen är fulla och det kommer 
tillrinningar som inte får plats, vilket måste lösas med kostnadsfunktioner I en 
deterministisk modell kommer magasinsgränserna utnyttjas fullt ut medan i en 
stokastisk modell kommer det finnas marginaler för att undvika kostnader. 
Stokastiska variabler i optimeringen kommer att göra programmet mer avancerat 
och tidskrävande att lösa [4]. 
 
För att ta reda på hur systemet ska skötas optimalt behövs flera tillrinningsprofiler 
med olika karaktärer såsom, våtår, torrår och normalår. Möjligheterna här är stora 
och valet av karaktär beror på vilken situation som ska undersökas.  
 
En viktig påverkan på tillrinningen är om vattnet ovanför det system som ska 
optimeras är reglerat av någon annan aktör. Detta kan leda till att vattnet inte 
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kommer som en naturlig tillrinning utan det kan vara resultatet av start och stopp 
vid ovanliggande kraftverk. Finns det tillräckligt stora magasin som kan utjämna 
detta flöde är det inte lika problematiskt som om systemet innehåller 
strömkraftverk. Ett alternativ för att lösa detta problem för långtidsoptimering 
kunde vara att först optimera det ovanliggande systemet och sedan använda 
resultaten därifrån för att få en tillrinning. Detta givetvis under förutsättningen att 
aktören i det ovanliggande systemet tappar optimalt. Vid korttidsplanering är 
tappningen från andra aktörer oftast känd eller lättare att uppskatta. 
 

6.6 Spill 
 
Med variabeln spill betecknas den mängd vatten som passerar en kraftstation utan 
att ge upphov till någon effektproduktion, följaktligen kommer all ”tappning” ur 
magasin utan kraftverk att vara spill i den följande framställningen. Spillet av 
vatten sker vanligtvis via utskov i dammen som regleras med olika typer av 
luckor. Dammens antal luckor och deras storlek samt aktuell nivå kommer att 
bestämma hur mycket vatten som kan spillas. Dessa värden kan beräknas med 
formler men är svåra att exakt bestämma eftersom fler faktorer spelar in [6]. Till 
spill kan också läckage räknas och eventuella andra alternativa vattenvägar som 
fisktrappor och kanalsträckor med slussar för båttrafik. I avsnittet om vattendomar 
nämns att det kan finnas en nedre gräns för hur litet spillet måste vara vilket leder 
till följande bivillkor: 
 
  ( ) ( )ksks ii ≤  (6.25) 
 
Där spillet för station i tidsenhet k betecknas med ( )ksi  och den undre gränsen 
med ( )ksi . På liknande sätt formuleras den övre begränsningen oavsett om den 
beror på luckornas maximala kapacitet eller regleras i vattendom:  
 
  ( ) ( )ksks ii ≤  (6.26) 
 
I optimeringsproblemet definieras spillet som en positiv variabel av naturliga skäl, 
om inte ett minimalt spill är definierat: 
 
  ( )ksi≤0  (6.27) 
 
Observera att det maximala spillet egentligen är beroende av den aktuella höjden i 
magasinet, men från detta bortses eftersom det gör modellen mycket komplex. [5] 
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6.7 Gångtid 
 
Det kommer alltid att ta en viss tid för vatten att rinna från en station till en annan. 
Tiden det tar för vattnet bör tas med i modellen eftersom den kommer spela roll 
speciellt vid korta planeringsperioder och relativt långa gångtider för vattnet. 
Gångtiden för vattnet är inte enkel att bestämma då den beror på ett flertal 
omständigheter såsom flöden, vattennivåer och isläge. Att inkludera allt detta i 
modellen är svårt och dessutom är det inte helt enkelt att skaffa fram korrekt data 
för samtliga situationer som kan uppstå. En lösning kan vara ett antagande om att 
gångtiden är konstant över året och oberoende av yttre faktorer. Görs detta kan 
gångtiden tas med i problemet vilket kommer leda till att tappningen ses som ett 
viktat medelvärde. En tappning som sker en tidsenhet kommer om gångtiden är en 
halv tidsenhet att resultera i att hälften kommer fram aktuell tidsenhet och 
resterande kommer nästa tidsenhet. Detta kan uttryckas matematiskt på följande 
vis om tidsenheten är dygn och kan givetvis lätt omformuleras till annan valfri 
tidsenhet: 
 

  ( ) ( ) ( )jj
j

jj
j

ijj Dkq
T

Dkq
T

kq −
−

+−−=−
24

24
1

24,τ  (6.28) 

 
Där ij ,τ  gångtiden från station j till station i, vilken är den närmaste stationen 
nedom i strömmens riktning och jT  är antalet hela timmar och jD  antalet hela 
dygn det tar för vattnet att rinna. En liknade funktion gäller givetvis för spillet 
eftersom det även tar tid för spillvatten att rinna. [1]  
 
Gångtiden är intressantast att ta med i korttidsplaneringsproblem då tidbasen i 
planeringen är kort och i regel tidsmässigt mer i samma storleksordning som 
gångtiden. Detta leder till att här kommer en större effekt av gångtiden att göra sig 
märkbar. Används optimering för att långsiktigt planera magasinsinnehåll med 
långtidsplanering kommer inte gångtiderna ha någon märkbar effekt eftersom 
tidsenheten i regel är veckor.  
 
Inkluderas gångtiden i modellen kommer energin som produceras varje tidsenhet 
stämma bättre överens med den verkliga energin. Detta då en tidsenhet vatten kan 
rinna igenom ett godtyckligt stort system på en och samma tidsenhet om 
gångtiden inte tas med i modellen. God vetskap om aktuella gångtider underlättar 
mycket eftersom den energi som produceras ska säljas. Speciellt viktigt är detta då 
ett system med begränsad magasinskapacitet eller med mestadels strömkraftverk 
ska startas upp. Inkluderas gångtiden kommer det att ta en stund innan samtliga 
kraftverk i systemet har nåtts av det rinnande vattnet. 
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6.8 Hydrologiska bivillkor 
 
Det är vanligt att det finns flera vattenkraftverk och magasin i samma vattendrag. 
Vattnet som kommer från ett överliggande kraftverk kommer att bli en del av 
tillrinningen till det som ligger nedströms. Det finns tre typer av stationer i 
modellen för systemet, magasin med kraftverk, magasin utan kraftverk och 
strömkraftverk. För alla typer av stationer måste givetvis en vattenbalans gälla för 
alla tidsenheter som finns med under optimeringsperioden. Balansen ger att det 
nya magasinsinnehållet är det gamla innehållet, plus det som runnit till minus det 
som runnit ut ur magasinet under tidsenheten. Vattnet kan rinna in i form av 
tappningar och eller spill högre upp i systemet och som lokal tillrinning. Det som 
rinner ut ur magasinet är tappningen från kraftverket om det finns ett sådant vid 
magasinet och eventuellt spill från magasinet. Om gångtiderna är med i modellen 
kommer detta att leda till att det finns vatten som är på väg och alltså inte finns i 
något magasin vid tidsenhetens slut. Denna mängd vatten är dock förhållandevis 
liten. 
 
Generell formel för en hydrologisk balans: 
 
    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑

∈ ∈

+−+−−+−=+
i iJj Jj

iijjiijjiii kwkskskqkqkxkx ,,1 ττ  (6.29) 

 
Formel utan gångtid: 
 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑

∈ ∈

++−+−=+
i iJj Jj

ijijiii kwkskskqkqkxkx 1  (6.30) 

I dessa balansformler betecknar iJ  mängden av stationer direkt uppströms 
kraftverk i [1]. 
 
Observera att tappningen från ett kraftverk här har beteckningen ( )kqi  vilken 
bestäms olika beroende på vilken av modellerna som används. 
 

6.9 Maximala tappningsförändringar 
 
För att på bästa sätt efterlikna det riktiga systemet som ska modelleras kan det 
vara på plats att införa begränsningar på hur mycket tappningen får ändras från en 
tidsenhet till nästa. Störst problem med att tappningen eller spillet inte får ändras 
för mycket är vid isläggning. Innan isen blivit tillräckligt tjock kan den brytas upp 
och isflak kan täppa till kraftstationerna vilket kan leda till oönskade driftstopp.  
 
Olika kraftverk och framförallt magasin är svåra att reglera ofta då det i vissa fall 
krävs personal vid stationen för att reglering ska kunna utföras. Magasinen kan 
vara placerade geografiskt långt ifrån varandra vilket gör regleringen tidkrävande 
om det är frågan om manuellt reglerade magasin. Att låta optimeringen föreslå 
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reglering av dessa magasin för ofta skulle ge ett resultat som aldrig praktiskt 
skulle kunna efterliknas. Lösningen på detta är att införa en begränsning på hur 
ofta ett magasin får regleras vilket leder till att magasinet endast kan regleras vissa 
tidsenheter och spillet förblir konstant mellan regleringarna.  
 
Ett alternativ till att endast tillåta reglering då och då är att införa kostnader för 
regleringsförändringar. Det finns andra händelser som kan påverka detta som inte 
ses i optimeringen. En sådan händelse är dammöversyn som bör ske med ett visst 
tidsintervall och idén är att låta regleringsförändringar endast ske vid dessa 
tillfällen utan att någon kostnad tas med i optimeringen.  
 
Kravet på en maximal tappningsförändring kommer att se ut på följande sätt: 
 
  ( ) ( ) ( )1−−≥ kqkqkq iiiδ  (6.31) 
 
Där ( )kqiδ  anger den maximalt tillåtna tappningsförändringen vid kraftverk i, 
mellan tidsenhet k och k-1. 
 
Absolutbelopp är inte en linjär funktion vilket leder till att kravet ovan bör 
omformuleras för att det ska kunna användas i optimeringen enligt: 
 

  
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )⎩

⎨
⎧

−−≥
−−≥

kqkqkq
kqkqkq

iii

iii

1
1

δ
δ

 (6.32) 

 
Liknade krav gäller givetvis för spillet. 
 

6.10 Magasin 
 
Magasinets huvuduppgift är att lagra vatten och på detta sätt jämna ut tillrinningen 
men även för lagring av vatten till perioder när det är mer lönsamt att tappa. En 
annan viktig uppgift hos magasinet är att hålla vattennivån hög ovanför 
kraftverket eftersom detta ger mer effekt per volymenhet vatten. För att kunna ta 
med magasinen på ett bra sätt i optimeringen behövs en modell för dessa. 
Eftersom vattendomarna styr mellan vilka nivåer vattenytan i magasinet får 
variera under året kommer detta att få till följd att även magasinets volym 
kommer ändras, vilket också måste tas med i modellen. Den aktuella 
magasinsvolymen kommer in i det hydrologiska bivillkoret, se ekvation (6.29). 
 
Den del av magasinets volym som kan tappas genom kraftverksstationen kallas 
aktiv volym och betecknas med ( )kxi . Den aktiva volymen är alltså 
volymsintegralen över magasinet där den maximala höjden ges som skillnaden 
mellan dämningsgräns och sänkningsgräns. Aktuell vattenvolym i magasinet 
kommer alltså att vara beroende på den aktuella vattennivån i magasinet. Eftersom 
magasinskanter sällan är raka eller har känd lutning, bör detta förhållande 
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modelleras på något sätt. Det finns flera föreslagna sätt att göra detta på, se vidare 
[2], [5]. 
 
För magasin med liten skillnad mellan dämningsgränsen och sänkningsgränsen 
kan det antas att magasinsinnehållet växer linjärt med ökad vattennivå, alltså att 
magasinsarealen är konstant för olika nivåer. Detta är givetvis ett antagande som 
gör att magasinsvolymen inte kommer stämma helt, men det är sällan lutningen 
kring magasinet är känd eller areal uppgifter är fullkomligt korrekta. Den 
maximala aktiva volymen hos magasinet kommer som sagt att variera med 
gränserna i vattendomen. Antingen kan bivillkoren som styr gränserna för 
magasinet skrivas i form av en magasinsnivå som får variera mellan DG och SG 
eller som en magasinsvolym som tillåts variera mellan noll och en uträknad övre 
volym. I den här modellen är vattendomarna införda som höjder vilka ger 
underlag för beräkning av maximalt tillåten magasinsvolym. Detta får till följd att 
en övre begränsning i magasinsinnehållet måste beräknas för varje tidsenhet i 
optimeringen.  
 

  ( ) ( ) ( )( )
243600 ⋅
−⋅

=
kSGkDGA

kx iii
i  (6.33) 

 
Vilket ger ( )kxi  i enheten DE men ändras skalning kan givetvis en annan enhet 
erhållas. I uttrycket ovan betecknar iA  den dämda arealen hos magasinet vilken 
ses som konstant oberoende av höjd. I beräkningar medför detta att arealen är 
samma vid DG och SG vilket som sagt givetvis inte är fallet i verkligheten, de 
flesta magasin och sjöar har någon form av sluttande kanter. Kravet på aktiva 
magasinsinnehållet blir: 
 
  ( ) ( )kxkx ii ≤≤0  (6.34) 
 
Den aktuella höjden i magasinet räknat från sänkningsgränsen kan då beräknas 
om tidsenheten är dygn, enligt: 
 

  ( ) ( )
i

i
i A

kx
kh

⋅⋅
=

243600
 (6.35) 

 
Fördelen om raka kanter antas är att ingen överskattning av magasinsvolymerna 
kommer att ske, givet att arealen gäller vid SG.  
 

6.11 Initialvärden  
 
För att optimeringen ska få en rimlig start behövs flertalet initialvärden, alltså 
värden på en del variabler innan själva optimeringsperioden startar. Detta är 
speciellt viktigt om kortare planeringsperioder används då det annars kommer att 
ge missvisande resultat.  
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6.11.1 Magasinsinnehåll 
 
Magasinen behöver ett rimligt värde i början på planeringsperioden, givet att det 
finns något vatten i dessa. Sätts inget värde och planeringsperioden är kort 
kommer det att ge felaktiga resultat då vattnet i magasinet kan vara en stor del av 
vattnet i systemet. Initialvärden i modellen sätts som en procentsats som anger hur 
fyllda magasinen är. Procentsatsen kan givetvis vara olika för skilda magasin i 
systemet.  
 

6.11.2 Tidigare tappningar och spill 
 
Att inkludera värden på tidigare tappningar och spill innan planeringsperiodens 
start är endast av intresse om gångtider finns med i modellen. Hur långt tillbaka i 
tiden som det är intressant beror på vilka tider som finns angivna som gångtider. 
Hur värdet på de tidigare tappningarna sätts beror på om de är kända, vilket är det 
enkla fallet, eller inte. Alternativet är att utifrån vattendomarnas definierade 
minimala spill, tillrinningar och tidigare körningar av systemet försöka att 
bestämma lämpliga värden. 
 

6.12 Elmarknadens påverkan 

6.12.1 Elpris 
 
Det kommande elpriset kommer att påverka planering genom att det varierar över 
tiden. Finns det möjlighet att spara vatten och tappa det när priset är högre 
kommer detta att ske. Detta är en av grunderna i vattenkraftsplanering och 
optimering. Hur priset kommer att variera är dock på förhand svårt att veta. Det 
elpris som kommer att råda när energin produceras är mycket intressant för 
optimeringen om energin säljs via elbörsen. Problemet med spotpriset är att det 
inte är känt för någon längre period vilket måste lösas på något sätt för att ha 
något att optimera mot. Ett sätt kan vara att energi förväntas säljas till forward 
priserna som marknaden uppskattar för planeringsperioden [20], se mer under 
avsnitt 4.3.2. Det är inte det pris det kommer att bli men är en bästa gissning då 
inget annat finns att tillgå. 
 
Givetvis skulle produktionen kunna säljas på ett annat sätt genom bilaterala 
kontrakt, ett så kallat fastkraftavtal vilket skulle ge ett fast pris om kontraktet är 
känt i början av planeringsperioden. Den energi som avtalas i kontraktet kan 
modelleras som en avtalad last. Vilket kommer att ge ett nytt bivillkor för varje 
tidsenhet i planeringsperioden som anger att den totala producerade energin under 
perioden ska vara minst lika stor som den avtalade lasten. Är produktionen större 
än lasten kan denna givetvis säljas på börsen. Den här typen av avtal har inte 
tagits med i modellen, men kan lätt implementeras. 
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6.12.2 Elcertifikatspris 
 
Elcertifikatspriset kommer också att påverka optimeringen på grund av att energi 
som produceras i de kraftverk som har rätt till elcertifikat kommer att generera en 
högre intäkt per producerad MWh. Det förekommer även variationer i 
certifikatspriset även om de är mindre än de som förekommer i elpriset. Det finns 
inget motsvarande forwardpris för certifikaten, men det finns ett garantipris som 
ger producenten minst 40 SEK/Certifikat. Priset på certifikat har dock historiskt 
legat betydligt över detta pris och bedöms fortsätta att göra detta [11]. 
 

6.13 Målfunktion 
 
Målfunktionen för optimeringsproblemet är den ekvation som önskas maximeras i 
detta fall. Denna ekvation är generellt skriven som summan av de olika intäkterna 
som driften av vattenkraften ger under perioden plus, värdet av sparade tillgångar 
vid periodens slut, minus de kostnader som uppstår under perioden. Det finns inga 
kostnader medtagna i målfunktionen i detta problem. Funktionen består av fyra 
delar. De två första är intäkten av såld el samt intäkten av de elcertifikat denna el 
producerar. De andra två delarna är värdet av sparat vatten i magasinen i form av 
väntad producerad el och väntade producerade certifikat. Målfunktionen 
betecknas med Z och formuleras på följande sätt: 
 

  ( ) ( )∑∑ ∑∑∑∑
= ∈ === =

+++=
K

k Igi

I

i
ii

I

i
i

K

k

I

i
i VsckVcVsekVeZ

1 111 1

 (6.36) 

 
Där bidragen till målfunktionen är: 
 
Intäkten av såld energi från kraftverk i tidsenhet k: 
 
  ( ) ( ) ( )kCekEkVe ii ⋅= , Ii∈∀ , Kk ∈∀  (6.37) 
 
Intäkten av producerade elcertifikat kraftverk i tidsenhet k: 
 
  ( ) ( ) ( )kCckEkVc ii ⋅= , Igi∈∀ , Kk ∈∀  (6.38) 
Intäkten av sparat vatten i form av energi, kraftverk i vid sista tidsenheten: 
 
  ( ) ∑

∈

⋅⋅⋅=
iNi

iii gCseksxVse μ24 , Ii∈∀  (6.39) 

Intäkten av sparat vatten i form av elcertifikat, kraftverk i vid sista tidsenheten: 
 
  ( ) ∑

∈

⋅⋅⋅=
iNgi

iii gCscksxVsc μ24 , Ii∈∀  (6.40) 

Om tidsenheten dygn används i optimeringen kommer faktorn 24 in för att 
omvandla till energi. 



 
6 Modellering av vattenkraft 

 43

Där följande definitioner har använts: 
 
ks  är tiden efter planeringsperiodens slut alltså ( )1+K .  
I  är mängden stationer i systemet. 
Ig  är mängden kraftverk som har rätt till elcertifikat. 

iN  är mängden av samtliga kraftverk nedströms kraftverk i inklusive 
kraftverk i. 

iNg  är mängden av samtliga kraftverk med rätt till elcertifikat, nedströms 
kraftverk i, inklusive kraftverk i, där även i har rätt till elcertifikat. 

( )kCe  är elpriset tidsenhet k. 
( )kCc  är elcertifikatspriset tidsenhet k. 

Cse  är förväntat elpris för sparat vatten i slutet av planeringsperioden. 
Csc  är förväntat elcertifikatpris för sparat vatten i slutet av planerings-

perioden. 
 
Det antas att allt sparat vatten vid planeringsperiodens slut används till produktion 
och inget blir spill. 
 

6.14 Övriga hjälpfunktioner 
 
Det behövs flertalet hjälpfunktioner i optimeringen för att målfunktionen, alltså 
den funktion som ska optimeras ska kunna formuleras på ett smidigt sätt. 
Eftersom målfunktionen är uttryckt i intäkter i form av pengar och innehåller 
producerade energier behövs dessa räknas ut. Uträkningarna av energierna 
kommer givetvis att vara beroende på vilken tidbas planeringen använder sig av. 
Eftersom tappningar endast kan ändras en gång per tidsenhet kommer den effekt 
som produceras under tidsenheten vara konstant. Detta ger att energin kommer 
vara den producerade effekten multiplicerat med planeringsenheten i timmar 
vilket kommer ge energin i den önskade enheten MWh. Den energi som 
produceras i kraftverk i under planeringsenhet k är följaktligen om 
dygnsekvivalenter används: 
 
  ( ) ( ) 24⋅= kPkE ii  (6.41) 
 
Det finns även andra hjälpfunktioner i programmet men dessa är endast till för 
den programmeringstekniska lösningen av problemet samt sammanställning av 
resultat.  
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6.15 Andra påverkansfaktorer 
 
Det finns flertalet andra händelser som kan vara intressanta att undersöka i ett 
vattenkraftsystem. Är väl modellen klar kan lätt olika händelsers påverkan 
undersökas och hur det är optimal att köra systemet vid dessa fall.   

6.15.1 Driftstörningar och reparationer 
 
För att undersöka hur mycket ett bortfall av ett kraftverk påverkar resultatet kan 
detta simuleras genom att sätta den maximala tappningen till noll för detta 
kraftverk under den tid det är aktuellt. Varje kraftverk behöver översyn men detta 
har inte tagits med i modellen, dock kan detta låta sig göras.  
 

6.15.2 Dammläckage och kanaltrafik 
 
Både dammläckage och eventuell kanaltrafik på sidan av kraftverken kommer att 
påverka optimeringen på sådant sätt att dessa omständigheter kommer att ta vatten 
i förfogande. Är vattenåtgången känd kan detta tas med i optimeringen som ett 
minimalt spill som inte kan understigas. Anledningen till att det ses som ett spill 
är att vattnet kommer tillbaka till systemet men passerar stationen/ stationerna. 
Finns det andra stora förbrukare som gör av med vatten utan att det återtappas till 
systemet måste det modelleras på ett annat sätt. Lämpligast här är att minska på 
den lokala tillrinningen.  
 

6.16 Formulering av optimeringsproblemet 
 
Ska problemet med att optimera vattenkraft formuleras med ord kan det göras på 
detta sätt, när produktionskostnader är utelämnade: 
 
• Maximera intäkten av såld energi och sålda elcertifikat under perioden 

och värdet av sparat vatten i form av energi och elcertifikat vid 
periodens slut.  

 
•  Med hänsyn till: Hydrologiska bivillkor, vattendomar samt 

kraftverkens och magasinens fysiska förutsättningar 
 
Formuleras detta problem istället på ett mer matematisk språk ser det ut på 
följande vis, tidsenheten dygn används tillsammans med en linjär heltalsmodell: 
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då: 
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7 Systemet 
 
Systemet som ska optimeras ägs av Mälarenergi Vattenkraft AB som är ett 
dotterbolag till Mälarenergi AB med huvudkontor i Västerås. Bolaget ägs helt av 
Västerås stad. Mälarenergi har ytterligare två dotterbolag, Mälarenergi Stadsnät 
AB och Mälarenergi Elnät AB, som bygger bredbandsnät i Västerås respektive är 
nätägare i västra Mälardalen. Utöver dessa dotterbolag är Mälarenergi AB 
delägare i flertalet andra bolag såsom Aroskraft AB som äger delar av 
kraftvärmeverket i Västerås.  
 
Totalt har Mälarenergi drygt 500 anställda och verksamhet på flertalet platser 
kring Mälaren [23]. Bolaget bildades år 2000 som en sammanslagning av flera 
mindre bolag inom olika områden, bland dessa kan nämnas Västerås Energi & 
Vatten, WMK Energi, Hallstahammar Energi, Västra Mälardalen Nät, Västerås 
Stads Kraftverk, Västra Mälardalens Kraft, Bergslagens Gemensamma Kraft med 
flera. Bolaget bedriver också Elhandel på Nord Pool, fjärrvärmenät i Västerås och 
Hallstahammar samt distribution av fjärrkyla och vatten och avlopp i Västerås. 
Totalt har Mälarenergi 213 MW installerat i kraftvärmeverk och 
vattenkraftanläggningarna vilket gör bolaget till det åttonde i storleksordning i 
Sverige om installerad effekt räknas [11]. År 2004 gav detta 1200 GWh elkraft. 
 
Mälarenergi Vattenkraft AB äger och driver 24 vattenkraftverk i åarna Arbogaån, 
Kolbäcksån, Svartån och Hedströmmen med tillhörande Gisslarboån. Dessa 
kraftverk har tillsammans en installerad effekt på 43,75 MW och producerar 
omkring 150 GWh under ett normalår. Kraftverken har varierande storlek från det 
största i Hallstahammar med en installerad effekt på 16 MW till det minsta som är 
Turbinbron i Västerås med 0,15 MW installerad effekt. Vanligaste storleken är 
från 0,5 MW till 2 MW. Figur 7.1 på sidan 48 visar åarna i systemet med 
ingående vattenkraftverk. 
 
Kraftverken har också ett rejält åldersspann från de äldsta till de nyaste. Gisslarbo 
byggdes redan år 1914 medan Hallstahammar togs i drift år 1990. Turbinhuset 
som ligger mitt i centrala Västerås började leverera elkraft till dåtidens ASEA 
redan år 1891, men har genomgått omfattande renovering sedan dess. Eftersom de 
flesta av kraftverken är små har de också rätt till elcertifikat för produktionen. 
Totalt har också 13 magasin tagits med i optimeringen. Här bör nämnas att flera 
kraftverk är att betrakta som strömkraftverk då magasinen är relativt små och 
säsongsmagasin helt saknas. Regleringen av vattenkraftverken försvåras av att det 
finns andra bolag i närområdet som också har vattenkraftverk samt att det finns 
andra intressenter som har rätt att reglera delar av vattenvägarna.  
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Figur 7.1: De ingående åarna i systemet bild från [23]. 

 

7.1 Datainsamlingen 
 
Insamlingen och sammanställningen av all data som ligger till grund för 
optimeringen visade sig vara ett digert arbete. Data som behövdes för att kunna 
köra optimeringsproblemet fanns huvudsakligen i fem former, nämligen Excel-
ark, äldre dokument och kurvor över turbinerna, i muntlig form från personal på 
Mälarenergi, Nord Pools hemsida [20], eller inte alls. Stora delar av indata finns 
inte inkluderad i denna rapport då den bedöms som för omfattande. Istället 
förklaras principerna som ligger bakom insamlandet av dessa data i kommande 
stycken. Antaganden och små justeringar av indata har fått göras för att den ska 
kunna användas i optimeringen på ett rationellt sätt. De färdiga indata finns i fem 
arbetsblad i Excelformat, en för elpriser och fyra åspecifika. Planeringsperiodens 
början är satt till första januari och den sträcker sig till slutet på december för 
årsplaneringsproblemet. 
 

7.2 Tillrinning 
 
För tillrinningen har mätdata från SMHI används i form av månadsmedel för 
vattenföringar [9], [10]. Det är inte alltid som dessa medel finns för exakt den 
plats som är intressant för optimeringsproblemet, för de ingående åarna finns en 
eller ett par mätstationer i varje å. För att lösa detta räknas månadsmedlen om med 
en konstant faktor för hela året, detta ger att årsmedeltalet för varje station 
summerar till ett känt medelvärde för aktuell station. På detta sätt erhålls en 
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tillrinningsprofil som har rätt årsmedelvärde och ett varierande månadsmedel. 
Tillrinningen blir dock konstant under varje månad. Tyvärr finns det inte bättre 
tillrinningsdata att tillgå än månadsmedel vilket inte riktigt ger de högsta och 
lägsta flöden som förekommer, då det just är ett medelvärde för varje månad. Det 
finns mer avancerade modeller för att beräkna dessa flöden, men detta är ett 
omfattande jobb som kräver en hel del kunskaper i bl.a. meteorologi. SMHI kan 
göra sådana profiler över medelflöden, maximala och minimala flöden över året 
för önskad plats [22]. 
 
Den modell som valts har brister men det är en hel del osäkerhet inblandad kring 
hur mycket vatten det kommer att rinna till under det närmaste året. Ett rimligt 
antagande kan vara att det borde vara ungefär lika mycket som det i medel brukar 
rinna till vilket är grundantagandet i denna modell. Dessutom försvinner alla 
variationer under månaderna och dagarna i denna modell liksom resultatet av 
andra vattenregleringar högre upp i systemet. Vissa av mätvärdena kommer från 
externa uppgiftslämnare som SMHI senare sammanställt medan andra kommer 
från deras egna mätstationer. Tillrinningsprofilen GAMS optimerar mot är alltså 
helt deterministisk vilket kommer att ge lite annorlunda resultat jämfört med om 
en stokastisk modell hade använts. 
 
För Kolbäcksån används månadsmedel baserade på mätningar från åren 1961-
1990 vid Hallstahammar med SMHI:s stationsnummer 61-50116. Arbogaåns 
tillrinning är baserad på medelvattenföringar från åren 1979-1990 vid 
Dalkarlshyttan (61-2206), Svartån vid Åkesta (61-2216) under åren 1981-1990 
och Hedströmmen vid Dömsta (61-2219) med data från 1979-1990 [10]. 
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Figur 7.2: Tillrinningsprofil i fyra utvalda stationer. 
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7.2.1 Våt- och torrår 
 
När våt- och torrår ska optimeras måste tillrinningsprofilen ändras för att den ska 
få en karaktär som är mer representativ. Givetvis finns det inga exakta gränser 
eller definitioner som avgör om året i fråga är vått, normalt eller torrt. Därför bör 
dessa fall ses som testfall där tillgången på vatten har varit högre respektive lägre 
jämfört med den profil som har fått beteckna normalåret. För omskalning av 
profilen används en konstantfaktor, alltså samma faktor för samtliga månader 
under perioden. För att kunna bestämma hur mycket mer respektive mindre vatten 
det är dessa år studerades årsmedelvattenföringen [10] och ett rimligt värde valdes 
som på inget sätt motsvarar de extremvärden som inträffat, men som ändå ger 
märkbart mer respektive mindre vatten i systemet. För våtår valdes en 
tillrinningsprofil med 20 % mer vatten och torråret representeras av en profil med 
20 % mindre vatten.  
 

7.3 Kraftstationer och magasin 

7.3.1 Fallhöjder 
 
Det finns data på fallhöjden för samtliga ingående kraftstationer, okänt är dock 
hur pass exakt dessa data är och hur den är mätt i flertalet fall. Fallhöjden 
definieras normalt som skillnaden mellan övre och nedre vattenytan. Den övre 
vattenytan får variera mellan dämningsgränsen och sänkningsgränsen dessutom 
kommer den nedre vattenytan att variera beroende på aktuell vattenföring. För att 
lösa detta har det i modellen antagits att den givna fallhöjden erhålls då magasinet 
är dämt till dämningsgränsen. För Västerkvarn finns höjden 6,6 meter angiven i en 
sammanställning medan verkningsgradskurvan från år 1980 för detta kraftverk 
anger en fallhöjd på 7,24 meter. Detta har lösts genom att kurvan har skalats om 
till en förhoppningsvis mer trolig fallhöjd. Då den egentliga fallhöjden inte är 
känd eller mätt på senare tid i väljs det lägre värdet i samråd med personal på 
Mälarenergi [30].  
 

7.3.2 Produktionsekvivalenter och minimala tappningar 
 
För den linjära heltalsmodellen valdes det som mest att användas fyra punkter och 
två kontinuerliga segment för att representera kraftverkens produktion som 
funktion av tappningen. Det flesta kraftverk använder dock endast två punkter, en 
för ingen tappning och en för minimal tappning och ett eller två segment beroende 
på tillgång till verkningsgradskurvor. 
 
Tillgången på bra data i form av verkningsgradskurvor som beskriver de enskilda 
vattenkraftverken är av mycket varierande kvalitet. Först finns det en del riktigt 
bra kurvor för några av de nyare kraftverken som även innehåller hur 
höjdberoendet spelar in, dessa kurvor har också enheter tydligt angivna. Sedan 
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finns det flertalet äldre grafer där det är mer eller mindre klart vad som avses. I 
vissa fall är det verkningsgradskurvor för turbinen för andra är det för hela 
kraftverket. För en del kraftverk finns endast ett linjärt samband mellan tappning 
och effekt angivet och för andra saknas information helt. Att utifrån dessa välja ut 
optimala punkter och produktionsekvivalenter är vanskligt och i många fall 
ogörligt. 
 
En kategori kurvor som anger verkningsgraden för kraftverken i Hedströmmen 
kommer att resultera i marginella produktionsekvivalenter som inte är avtagande 
för ökande tappningar. Detta ställer till problem i en styckvis linjär modell och i 
en den höjdberoende modellen som beskrivs i denna rapport och löses med att 
endast ett linjärt intervall för dessa kraftverk införs, medan problemet kan lösas i 
den linjära heltalsmodellen. Anledningen till att det blir på detta sätt är att 
verkningsgradskurvorna för dessa turbiner har ett lokalt minimum mitt i 
tappningsintervallet. Kvaliteten på dessa kurvor är omöjlig att bedöma då det helt 
saknas information om hur mätningarna gått till, när de är utförda och av vem. 
Dock används dessa kurvor då de är den enda tillgängliga informationen på 
området. I den linjära heltalsmodellen används produktionsekvivalenterna för att 
på bästa sätt efterlikna dessa kurvor och sätts inte mellan lokala optimum då dessa 
saknas.  
 
För Virsbo, Seglingsberg och Ålsätra finns endast linjära samband och 
Västerkvarns kurvor är troligtvis angivna med felaktig fallhöjd. Gisslarbo saknar 
kurvor helt och för Skinnskatteberg och Grindberga finns sammanslagna kurvor. 
För kraftstationer med fler turbiner än en, har det antagits att de kan användas 
kontinuerligt från minimal tappning till de ingående turbinernas totala installerade 
sväljkapacitet. Undantaget från detta är Västerkvarn med ett förbjudet intervall 
följt av ett kontinuerligt segment. Ingen åtskillnad har gjorts mellan de olika 
turbintyperna som finns i anläggningarna, då skillnaden borde synas i de 
verkningsgradskurvor som varit tillgängliga. 
 
I den linjära heltalsmodellen används minimala tappningar för kraftverken, dessa 
värden kommer från sammanställningar och Mälarenergis personal [30], [31]. 
 

7.3.3 Maximal tappning 
 
Den maximala sväljkapaciteten för turbinerna eller den så kallade utbyggnads-
vattenföringen för stationerna är känd. Tyvärr överensstämmer den inte alltid med 
de datablad som finns för en del av kraftverken. Det finns lite olika uppgifter för 
hur mycket vatten som åtgår för att producera installerad effekt vid en given 
fallhöjd. I dessa fall har den variabel som först gått i taket fått varit den 
dimensionerande vilket har fått som konsekvens att några mindre justeringar har 
gjorts med avseende på installerad effekt och maximala tappningar. 
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7.3.4 Maximala tappningsförändringar 
 
I de magasin som saknar fjärrstyrd reglerutrustning är det inte önskvärt att 
optimeringsprogrammet föreslår för frekventa ändringar av spillet, då detta kräver 
att personal åker dit och justerar detta manuellt. Efter diskussion med Mälarenergi 
[30] sattes denna tid till maximalt en gång per vecka utan någon kostnad för 
regleringen, då dammen måste ses över med jämna mellanrum. För att ha ett 
numeriskt värde för den maximala tappningsförändringen sattes detta till ett stort 
tal, så stort att det aldrig blir en begränsning. 
 

7.3.5 Magasinsareal 
 
För de flesta stationer finns dämningsarealen angiven, men för några av de minsta 
magasinen saknades data. Dessa data har Mälarenergi uppskattat ungefärliga 
värden på för att få fram något som kan användas i modellen. Dessa små 
dämningsarealer har dock ringa betydelse på resultatet i stort, då kraftverken är att 
betrakta som strömkraftverk. Den areal som finns angiven har antagits gälla både 
vid SG och DG vilket resulterar i magasin med raka kanter då inget annat är känt.  
 

7.3.6 Dämnings- och sänkningsgränser 
 
Tillåtna värden på dämningsgränser och sänkningsgränser finns angivna i 
vattendomar. De numeriska värden som används i modellen kommer från 
Mälarenergis interna sammanställning över vattendomarna. I de flesta fall finns en 
dämningsgräns och en sänkningsgräns angiven och hur de varierar under året. Det 
finns dock magasin som saknar gränser och en del formuleringar som är svåra att 
formulera matematiskt. Där gränser saknas har Mälarenergi bistått med en rimlig 
gräns. Gränserna är givna i några olika höjdsystem där Rh00 och Rh70 är 
vanligast men det förekommer också lokala höjdsystem. All numerisk data i 
modellen är givna i ett höjdsystem som är aktuellt för varje station. 
 
I vattendomarna förekommer formuleringar som att en gräns kortvarigt får till 
exempel överskridas 10 cm eller med 300 dygns-cm/år. Dessa formuleringars 
inverkan på dämningsgränser och sänkningsgränser finns inte med i modellen. I 
de fall där det är tillåtet att sänka av magasinet kortvarigt till sänkningsgränsen, 
har denna gräns inte används i optimeringen då innebörden kortvarigt inte finns 
angivet någonstans. För Virsbo är dämningsgränsen beroende av nivån i sjön 
Stora Aspen. Stora Aspen är i sin tur kopplad till sjön Åmänningen som utgör 
Virsbos magasin via en smal flaskhals vilket gör att vid stora flöden kommer 
dessa sjöar ha olika vattenstånd. Vattendomen är skriven på ett sådant sätt att ett 
högt vattenstånd i Aspen ger en lägre dämningsgräns i Virsbo. Denna vattendoms 
inverkan på dämningsgränsen i Virsbo är inte medtagen i modellen. 
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7.3.7 Minimalt spill 
 
För en del dammar finns ett angivet minimalt spill som inte får underskridas. 
Detta spill varierar under året för de olika dammarna. Dessa värden finns angivna 
i vattendomarna och för vilka datum de gäller. Strömsholmskanal som har slussar 
parallellt med alla kraftstationer i Kolbäcksån kommer under delar av 
sommarhalvåret att göra av med vatten vid slussning. Om detta tas med i 
modellen skulle ses som ett definierat minimalt spill. Då slussarna är relativt små 
samt att det endast sker några slussningar per dag åt båda hållen och slussarna har 
ett okänt läckage försummas denna påverkan på optimeringsproblemet. Det är 
dessutom okänt vad de värden som är angivna som medelflöden vid 
kraftstationerna och SMHI:s uppgifter exakt avser då det är parallella vattenvägar 
på dessa ställen.  
 

7.3.8 Maximalt spill 
 
Det maximalt möjliga spillet från varje damm finns givet i en sammanställning 
över alla dammar. Dessa värden bygger på teoretiska beräkningar utifrån 
luckornas mått och en vattenyta vid dämningsgränsen, utförda av Mälarenergi. I 
de fall flera magasin ligger i serie nära varandra har det magasin med minsta 
spillkapacitet använts i modellen. I dessa fall är dämningsarealen försumbar 
mellan magasinen. För parallella dammar är de maximala spillmöjligheterna 
adderade. 
 

7.3.9 Gångtider 
 
Gångtiderna är helt uppskattade av Mälarenergis personal [30], [31]. Gångtiderna 
varierar en hel del beroende på flöden, vattenstånd och isläge, men de angivna 
värdena är medelvärden och bör inte vara alltför långt från sanningen vid de flesta 
driftsituationer. Modellen tar emot gångtider i dygn och timmar och om gångtiden 
inte är i hela timmar har den avrundats till närmaste hel timme.  
 

7.4 El- och elcertifikatspriser 

7.4.1 Forwards 
 
Som numeriskt värde för elpriset under planeringsperioden används Nord Pools 
priser för forwards för nästa år [20]. Dessa värden rör på sig en del från dag till 
dag då det handlas med dem. Lösningen på detta var att välja priserna som gällde 
den 19 augusti 2005 både för forwards och för växelkursen från euros till svenska 
kronor. För de två första månaderna, januari och februari 2006 fanns det 
forwardspriser och för resten av perioden användes kvartalspriser. För värdet på 
det sparade vattnet användes forwardpriset för kvartal ett år 2007. Detta resulterar 
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i ett elpris som kommer att variera mellan 309 och 372 SEK/MWh under 
planeringsperioden samt ett värde på sparat vatten som uppgår till 359 
SEK/MWh. 
 

7.4.2 Elcertifikatspriser 
 
Priset på elcertifikat varierar mindre än det för elpriset. Det finns inga 
motsvarande forwardspriser för certifikat inför nästa år, vilket gör att 
certifikatspriset sätts till det pris som gällde den 19 augusti 2005. Detta resulterar i 
ett pris på 205 SEK/Certifikat för hela planeringsperioden och samma värde på 
sparat vatten i form av certifikat. I verkligheten kan certifikat endast erhållas och 
säljas som hela, i modellen antas dock att de inte behöver vara det. 
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Figur 7.3: El- och elcertifikatsprisprofil. 

 

7.5 Initialvärden 
 
För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt i början av planeringsperioden 
måste startvärden för tidigare tappningar och spill ges för samtliga stationer, 
liksom för innehållen i magasinen. Tidigare tappningar och spill måste finnas med 
då gångtider finns med i modellen för dessa kommer att påverka början av 
planeringsperioden som annars får mindre vatten än vad som är fallet. Lösningen 
blev att initialvärdena uppskattades genom att först göra en körning av systemet 
utan att tidigare tappningar och spill inkluderades. Sedan användes summan av 
tappningar och spill vid planeringsperiodens sista dag som initialvärden för den 
slutgiltiga körningen. Giltigheten av detta kan givetvis diskuteras men det är 
bättre att ange en tidigare tappning än att utelämna dessa utan initialvärden. 
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Används modellen från ett datum där tappningarna är kända är detta inget 
problem.  
 
Initialvärdet på magasinsnivåerna måste också sätts för att modellen ska bete sig 
rimligt i början. Sätts inga värden här kommer magasinen att fyllas upp innan 
optimeringen kommer att föreslå några tappningar, speciellt i den modell som 
inkluderar höjdberoende. Startvärdet för magasinsinnehållet sattes till 80 % av 
den totala tillåtna aktiva magasinsvolymen. Detta kan motiveras med att det är 
önskvärt att ha magasinsnivån i den storleksordningen för att få en god fallhöjd. 
På grund av de kringboendes eventuella klagomål är det inte heller lämpligt att 
sänka av magasinen för mycket, trots att vattendomarna tillåter detta. 
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8 GAMS 
 
För att lösa optimeringsproblemet valdes programmet General Algebraic 
Modeling System (GAMS) från tillverkaren GAMS Development Corporation 
[24]. Valet grundades på att GAMS bedömdes som det kraftigaste och smidigaste 
verktyget vid lösning av ett större optimeringsproblem som en årsplanering utgör. 
De andra alternativen till GAMS var programmen Excel från Microsoft och 
Matlab tillverkat av The MathWorks [25]. Excel klarar att lösa optimerings-
problem av de vanligaste varianterna, om ett speciellt optimeringstillägg köps för 
just detta ändamål [26]. För att lösa optimeringsproblemet med hjälp av Matlab 
behövs en hel del egen programmering jämfört med de andra alternativen, även 
om lösare för till exempel linjäroptimering finns att ladda ner. Det som framför 
allt gör GAMS kraftfullt jämfört med alternativen är hur modellen byggs upp och 
överskådligheten som programmering av GAMS ger. All kodning sker i en fil där 
hela optimeringsproblemet formuleras med algebraiska ekvationer på ett sätt som 
är mycket likt det som används i modellavsnittet i denna rapport. Detta gör koden 
mycket enkel och överskådlig och även mycket lätt att modifiera för att ta med 
fler bivillkor eller andra förändringar. 
 
Några av fördelarna med GAMS är att det är ett hög nivåspråk där användaren 
kan koncentrera sig på modellering av problemet istället för datatekniska problem. 
GAMS-kod är inte beroende av plattform och kan följaktligen användas fritt 
mellan olika operativsystem. Det finns mycket fri dokumentation och ett brett 
modellbibliotek tillgängligt på företagets hemsida som utgör en värdefull källa till 
kunskap. GAMS använder sig av flertalet olika lösare för att lösa 
optimeringsproblem beroende på vilken typ av optimering det gäller. Det går 
smidigt att byta lösare och anpassa den egna koden i takt med att modellen växer 
och linjärprogrammeringen inte räcker till längre. För den linjära modellen och 
heltalsmodellen användes lösaren Cplex och för det ickelinjära problemet 
användes CONOPT3. Cplex är en lösare som klara av de flesta typer av 
optimeringsproblem. CONOPT3 är en av flera lösare som finns till GAMS för att 
lösa ickelinjära problem. Valet av lösare för denna typ av problem är svårt att göra 
utan ingående kunskap om lösarnas algoritmer. Enligt dokumentationen till 
CONOPT3 är det oftast enklast och bäst att prova sig fram mellan de olika lösarna 
för att upptäcka vilken som fungerar bäst för aktuellt problem. Till varje lösare 
finns det en manual som kortfattat beskriver hur den fungerar matematisk, vilka 
parametrar som kan och ibland behövs ställas in i koden när den används och lite 
om de felmeddelanden som lösaren ger när något inte stämmer. All 
dokumentation om de olika lösarna, deras begränsningar och hur de används finns 
på GAMS hemsida [24]. 
 
En nackdel med GAMS är att resultatfilen som genereras vid en körning snabbt 
blir svår att överblicka även om det finns sökfunktioner för att hitta de variabler 
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som är intressantast när GAMS inbyggda Integrated Developer Environment 
(IDE) används. Vidare saknas stöd för att direkt från GAMS erhålla resultaten i 
grafisk form. GAMS kan om det inkluderas i koden direkt plotta t.ex. en graf i 
Excel efter en körning, men denna funktion bedömdes som svårhanterlig på grund 
av bristen på valmöjligheter. Andra program som kan användas med GAMS för 
in- och utmatningsbiten är Matlab och Microsoft Access. I lösandet av problemet 
valdes att ta all indata till optimeringsproblemet ifrån flertalet olika Excelfiler 
samt att GAMS skriver ut resultaten i en fil i Excel för senare bruk. Detta 
tillvägagångssätt fungerar men visade sig vara ganska tidskrävande. Mer om hur 
inmatningen fungerar finns under stycke 8.1. För bra information om detta 
område se [27], [28]. 
 
Ett problem som upptäcktes under optimeringen var att GAMS vid vissa 
körningar ger resultat som inte är helt optimala. Det kan vid något tillfälle 
förekomma ett litet spill i ett kraftverk trots att det finns kapacitet att tappa mer i 
ett kontinuerligt segment. Det här beteendet undersöktes vidare och problemet 
kunde minskas genom att den relativa toleransen mellan heltalslösningen och 
optimalvärdet förfinades från 11 −⋅ e  till 31 −⋅ e .1 Detta förfarande ledde inte till en 
optimal lösning men den blev betydligt bättre, men samtidigt steg lösningstiden 
markant. Den lilla förbättring som skedde ansågs som för liten för att motivera 
lösningstider på över ett dygn. Orsaken till detta problem är troligtvis att 
problemet är för illa konditionerat. Upplösningen på indata motiverar inte heller 
de långa simuleringstider som krävs för att finjustera resultatet. 
 
GAMS är en kommersiell produkt och kan köpas från General Algebraic 
Modeling System. Priset varierar beroende på om det är ett företag som köper 
eller om det är för undervisningssyfte och utbildning. Priset för kompilatorn och 
de två ovan nämnda lösarna skulle bli ungefär 13000 $ för en företagsanvändare. 
Eventuellt kan problemet lösas med andra lösare då en stor del av priset utgörs av 
dessa.  
 
En gratis download finns att ladda ner från GAMS hemsida på nätet. Denna 
version har dock flera begränsningar och tillåter endast att ett mindre problem av 
testkaraktär kan lösas. Ett annat alternativ till att kunna lösa GAMS kod är att 
utnyttja NEOS Server [29] vilken är en gratistjänst som finns på Internet. NEOS 
är en form av optimeringsnätverk där datorkraft i flertalet länder används för att 
lösa de optimeringsproblem som kommer in. De optimeringsprogram som körs 
klarar av flertalet typer av språk där GAMS bara är ett i mängden och det finns 
lösare för de vanligaste typerna av problem. Resultaten från en körning kommer 
sedan tillbaka som e-post. NEOS tillåter stora modeller men det finns övre 
begränsningar som är lite beroende på vilket problem det är och vilken lösningstid 
som krävs. Några av nackdelarna med NEOS är att det kan vara kö för att få 
tillgång till ledig datorkapacitet. För små problem, med en lösningstid under fem 
minuter finns det dock en snabbkö. För att kunna använda sig NEOS tjänster 
krävs dock att GAMS-koden inte innehåller in- och utmatningsrutiner till andra 

                                                 
1  Cplex:s funktion optcr  
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filer, vilket medför att all numerisk data måste finnas i GAMS-koden. Som 
tidigare skrivits sker all datainläsning från och till Excel för att kraftigt förenkla 
och göra modellen överskådlig. Delar av orginaldata för systemet kom också i 
Excelformat.  
 
Begränsningar som finns är att GAMS kan få svårigheter att klara av att lösa 
problem som består av en kombination av heltalsproblem och ickelinjära problem, 
detta då globalt optimum för lösningen inte kan garanteras. Detta fall hade varit 
önskvärt att kunna lösa men det finns idag ingen bra lösare för denna typ av 
problem. Svårigheten uppstår när en modell innehåller binära variabler och 
höjdberoendet skall användas i samma modell. Andra problem som inte är lösbara 
enkelt är när det är flera binära variabler multiplicerade med varandra. 
 

8.1 GDX-gränssnitt 
 
För att underlätta in- och utmatning av de stora datamängder som förekommer i 
problemet används gränssnittet GAMS Data Exchange (GDX). Det tillåter bland 
annat GAMS att komma åt information i Excelblad och att skriva ut resultat i de 
samma. Andra användningsområden är att det går att jämföra olika GDX-filer 
med varandra för att se skillnader i t.ex. resultat från olika körningar eller att mata 
ut resultat med vanlig text-formatering. En GDX-fil är plattformsoberoende och 
innehåller binär data i form av värden på variabler, parametrar, mängder och 
ekvationer, men kan inte innehålla körbar programkod. Användandet av GDX-
filer kan ske under både kompileringsfasen, beräkningsfasen eller efteråt då 
optimeringen är klar och relevant data ska sparas undan. Felmeddelandena som 
genereras av lösaren i GAMS fungerar dåligt då gränssnittet GDX används för in- 
och utmatning vilket gör felsökning svårt. För mer komplett information om vad 
GDX kan används till och hur definitioner och anrop sker, finns detta att läsa i 
[27]. Det finns alternativ till att använda GDX-filer varav det vanligaste vid små 
modeller är att definiera all känd data i början av koden. 
 

8.2 Programmets upplägg 
 
Koden som har skrivits för att lösa problemet har försökt att hållas på ett sådant 
allmänt sätt som möjligt för att enkelt kunna anpassas mellan de olika åarna som 
finns med i planeringsproblemet. På ett par punkter är dock inte koden helt 
allmän. För att förenkla programmeringen och översiktligheten har vissa 
ekvationer skrivits ut åspecifikt. Detta gäller vid definition av mängden av 
kraftverk, respektive vilka kraftverk som har rätt till elcertifikat. De ekvationer 
som inte är allmänna är de hydrologiska bivillkoren och värdet av sparat vatten i 
form av energi och elcertifikat. Annars är koden som löser optimeringen av de 
skilda åarna lika bortsett från inmatningsdelen där det är filnamn och index hos 
källdata som skiljer dem åt. GAMS klarar inte av bokstäverna å, ä och ö i 
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programkoden vilket har lett till att i de namn där dessa förekommer har fått 
ersättas. 
 
Strukturen på koden är upplagd enligt följande: 
 
• Definition av mängder för: 

kraftverk, kraftverk med rätt till elcertifikat, planeringsperiodens dagar, 
tidigare dagar, punkter och segment. 

 
•  Definition av parametrar, konstanter och inläsning av värden via GDX: 

lokal tillrinning, marginell produktionsekvivalent, genomsnittlig 
produktionsekvivalent, effektproduktion i punkt, maximal tappning, 
dämningsgräns, sänkningsgräns, magasinsareal, maximalt spill, minimalt 
spill, tidigare spill, tidigare tappningar, elpris, elpris i slutet av perioden, 
certifikatpris, certifikatpris i slutet av perioden, maximal 
tappningsförändring, gångtid, fallhöjd och största tillåtna 
magasinsinnehåll. 

 
• Definition av variabler: 

magasinsinnehåll, tappning, försenad tappning, segmentstappning, spill, 
försenat spill, effekt, energi, total intäkt, binära segmentsvariabler, 
magasinshöjd, intäkt av såld energi, intäkt av sålda certifikat, värdet av 
sparat vatten, värdet av sparade elcertifikat och höjdfaktor. 

  
• Definierar tillåtet intervall för de variabler där detta är intressant.  
 
• Formulerar modellen med ekvationer och olikheter: 

hydrologiska bivillkor, målfunktion, effekt, energi, total energi, intäkt från 
energi, intäkt från elcertifikat, höjduträkning, värdet av sparat vatten, 
värdet av sparade elcertifikat, tappning, binärkrav för tappningar, sista 
intervallhantering, maximal tappningsförändring, maximal spillförändring, 
försenat spill, försenad tappning, höjdkorrektionsfaktor. 

 
• Inställning av lösningsparametrar, val av problemtyp och lösningsanropet. 
 
• Nollhantering, utskrift av data via GDX. 
 

8.3 Lösningstider och kommentarer  
 
Det är en stor skillnad i lösningstid mellan de olika åarna och modellerna. 
Används bara den linjära modellen går lösningen fort och utökas modellen med 
heltal ökar tiden betydligt beroende på vilken relativ tolerans som används. 
Cplex:s standardtolerans ger en lösningstid som mest på åtta minuter för 
Hedströmmen. Däremot ger en väldigt fin tolerans lösningstider på dygn.  
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För den ickelinjära modellen där höjdberoendet kommer in blir lösningstiden 
mycket längre än för att lösa ett linjärt heltalsproblem med standardtolerans, 
Hedströmmen tar nu ungefär en timme att lösa med en vanlig PC. Dessa 
lösningstider gäller vid användning av Cplex och CONOPT, vid prov med andra 
lösare tog det längre tid och i vissa fall hittades ingen lösning under rimlig tid. 
Dessa tider kan uppfattas som långa men det är sällan som en årsplanering på 
dygnsbasis med höjdberoende eller med en väldigt fin tolerans behöver köras. 
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9 Testfall 
9.1 Presentation av testfall 

9.1.1 Testfall 1 
 
Det här testfallet ska försöka motsvara ett normalår med tillrinning, elpriser och 
elcertifikatspriser enligt avsnitt 7.2 respektive 7.4. Modellen som används är en 
linjär heltalsmodell där reglering av manuella magasin endast får göras en gång 
per vecka, i övrigt är tidsenheten ett dygn för ingående variabler. Det finns inga 
övriga begränsningar i tappningsförändringar från ett dygn till nästa. 
Tappningarna innan planeringsperioden startar är satta till de värden som erhålls 
som de sista dagarnas tappning om modellen körs en extra gång innan, utan dessa 
startvärden. I testfall 1 ingår också fyra körningar med den ickelinjära modellen 
som tar med höjdberoendet för jämförelse med den linjära heltalsmodellen. 
 

9.1.2 Testfall 2 
 
Detta testfall är mycket likt testfall 1, skillnaden ligger i att tappningen i de 
manuellt reglerade magasinen får ändras varje dygn. Testfallet har valts för att 
utreda de manuella magasinen påverkan på målfunktionen.   
 

9.1.3 Testfall 3 
 
Detta testfall valdes för att undersöka hur mycket målfunktionen ändras då 
marginalerna till dämnings- och sänkningsgränserna ändras. Detta ska efterlikna 
att systemet körs mjukare för att inte orsaka för mycket badwill hos berörda 
parter. För att simulera detta minskades dämningsgränsen med 10 cm och 
sänkningsgränsen ökades med motsvarande i de fall detta var möjligt. I de fall där 
skillnaden i reglerhöjd var mindre än 20 cm sattes dämnings- och 
sänkningsgränsen till samma värde. Modifieras gränserna med beskriven metod 
medför det att flertalet mindre magasin helt försvinner ur optimeringen. Av 
anledningar som redovisas senare kommer detta testfall att jämföras med testfall 2 
eftersom de två testfallen endast skiljer i reglerhöjd.  
 

9.1.4 Testfall 4 
 
För att simulera ett våtår modifieras testfall 1 och 2 med en ny tillrinningsprofil. 
Den profil som används vid optimeringen beskrivs under avsnitt 7.2.1. Orsaken 
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till att de två testfallen måste användas är att det visade sig vara svårt att klara av 
vissa vattendomar vid högre flöden i de veckoreglerade magasinen i Svartån, mer 
specifikt om detta under resultat 9.5. 
 

9.1.5 Testfall 5 
 
Ett torrår optimeras som ett modifierat testfall 1 med ny tillrinningsprofil enligt 
avsnitt 7.2.1. Både testfall 5 och 6 använder elpriserna som är baserade på 
forwards, men dessa är ointressanta då det verkliga elpriset troligtvis kommer att 
bli ett annat under dessa förutsättningar. 
 

9.1.6 Kommentar till resultat 
 
Nedan följer resultaten med kommentarer och analyser av de testfall som beskrivs 
i avsnitt 9.1. Upplägget är att, först visas de erhållna resultaten mer ingående för 
testfall 1, sorterat efter variabeltyp och sedan å. För testfall 1 har en större mängd 
resultat valts att tas med i rapporten då detta ses som ett normalår som de övriga 
testfallen kan jämföras med. Den presenterade delen av resultaten är dock ett 
kraftigt urval av den totalt genererade datamängden från simuleringarna. De 
kraftstationer och dammar som ansågs intressantast i varje å finns presenterade i 
rapporten. Här har kraftstationer med god kvalitet på indata varit en viktig del när 
urvalet skedde samt stationernas placering och storlek. För de efterföljande fallen 
är det framförallt intressanta skillnader jämfört med normalfallet som redovisas.  
 
Att tänka på när dessa testfall studeras är att de endast kan ses som principiellt 
viktiga. Mycket av de data som beskriver systemet bygger på mer eller mindre 
goda uppskattningar. Ändras förutsättningarna kommer givetvis även 
slutresultatet att ändras. Det kan vara bra att ha detta i åtanke när kommande 
kapitel studeras, det är inte de absoluta värdena som är de intressantaste utan mer 
det beteende variablerna uppvisar. Optimeringsresultaten har tagits fram med 
sådana inställningar att lösningstiden fortfarande var acceptabel, vilket på några få 
ställen gett variabelvärden som vid första anblicken kan vara svårtolkade. Där 
detta har funnits förkomma har det kommenterats. Är det önskvärt att minska det 
här beteendet kan detta göras till kostnaden av en väsentligt ökad lösningstid. 
Värdet av detta bedöms dock som föga intressant då noggrannheten i indata 
varierar kraftigt samt att modellen innehåller förenklingar av hur systemet 
fungerar.  
 
För att visa på komplexiteten och storleken av detta problem är det intressant att 
presentera delar av testfall 1 i siffror. Formuleras modellen som i avsnitt 6.16 för 
till exempel Hedströmmen som ett linjärt heltalsproblem kommer detta att leda till 
ett problem med: 
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125105 Variabler 
  45990 Heltalsvariabler 
203747  Ekvationer 

 
När hela systemet ska lösas ingår fyra åar i systemet, Svartån, Arbogaån, 
Kolbäcksån och Hedströmmen samt ett antal testfall.  
 

9.2 Resultat och analys av testfall 1 

9.2.1 Resultat från testfall 1, linjär heltalsmodell 
 
Det som kommer att presenteras är ett urval av magasinsinnehåll, magasinsnivåer, 
tappningar, effekter, spill, total energier och målfunktionsvärden. De magasin som 
valts ut att visas är i regel de största, eller bland de större i varje å. Storleken på de 
ingående magasinen är mycket varierande vilket har lett till att skalningen av 
figurerna inte alltid är bra, men de ger en uppfattning om skillnaden. I början av 
planeringsperioden är nivån i magasinen satt till 80 % av den totala aktiva 
volymen. Observera att magasinens aktiva magasinskapacitet kommer variera 
under året som en följd av vattendomarna. En schematisk bild över åsystemet 
återfinns i Appendix A.  
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Figur 9.1: Utvalda magasinsinnehåll i Svartån, testfall 1. 

 
Det som ses tydligt i figur 9.1 är att magasinsinnehållet kommer att vara beroende 
av vilket elpris och vilken tillgång på vatten som förväntas. Studeras elpriskurvan 
och tillrinningen för perioden kan flertalet av de kraftigaste förändringarna 
förklaras se avsnitt 7.4 respektive 7.2. Hörnsjöfors är ett magasin högt upp i 
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systemet medan Skultuna är ett kraftverk med magasin längre ned i systemet med 
liten reglerhöjd. I början av året är tillrinningen måttlig till medel medan elpriset 
är högt vilket resulterar i att magasinet i Hörnsjöfors tappas ur. När vårfloden 
kommer blir vattentillgången större och magasinet fylls samtidigt som elpriset är 
lägre än i början på året. Detta uppsparade vatten tappas sedan av innan elpriset 
sjunker till sin lägsta nivå under sommaren. Under den tid som det lägsta elpriset 
råder kommer vattnet sparas för att kunna tappas när priset stiger igen. I slutet av 
året kommer magasinet att fyllas maximalt då det förväntade elpriset kommande 
år är högre än i slutet på planeringsperioden. 
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Figur 9.2: Utvalda magasinsinnehåll i Arbogaån, testfall 1. 

 
För några utvalda magasin i Arbogaån är beteende ett annat, här finns ingen 
möjlighet att spara vatten någon längre tid utan magasinsinnehållet kommer 
ständigt att variera från maximalt till tomt, se figur 9.2.  
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Figur 9.3: Utvalda magasinsinnehåll i Kolbäcksån, testfall 1. 

 
För Kolbäcksån kommer beteendet vara liknande det för Svartån, då det även här 
finns ett större magasin högt upp i systemet. De mindre magasinen är tvingade att 
följa resten av systemet. I detta fall kommer magasinen vid Seglingsberg och 
Ramnäs att användas för att utjämna tappningen från Virsbo som varierar mellan 
full tappning och ingen, se figur 9.3.  
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Figur 9.4: Magasinshöjden i Virsbo, testfall 1. 

 
Då höjden antagits vara direkt beroende på magasinsinnehållet kommer denna 
variabel givetvis ha samma utseende som magasinsinnehållet har, jämför figur 9.3 
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och 9.4. Som kan ses i figur 9.4 minskar dämningsgränsen under ett intervall, 
anledningen till det är att vattendomen föreskriver detta i form av en avsänkning 
till ett visst värde ett visst datum, vilket normalt inträffar under vårfloden. I det 
här fallet visar det sig inte vara något problem med avsänkningen, då den 
sammanfaller med en kraftig urtappning av magasinet till följd av ett högt elpris. 
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Figur 9.5: Utvalda magasinsinnehåll i Hedströmmen, testfall 1. 

 
Figur 9.5 visar några magasin i Hedströmmen under planeringsperioden, även 
dessa följer elpriset som tidigare beskrivits. Det finns flera små magasin i 
systemet som har liten betydelse för resultatet, se Norrhammars magasinsinnehåll 
som tagits med för att visa på detta. 
 
Generellt kan ses att magasin direkt uppströms ett kraftverk kommer att ha ett mer 
oscillativt beteende jämfört med de magasin som tappar i ett annat magasin. Detta 
är en följd av minimala tappningar i kraftverken och skilda produktions-
ekvivalenter för olika tappningar. De små magasinen i systemet pendlar ofta 
mellan tomt och fullt medan de större tappas av maximalt någon gång under året, 
ofta innan en prissänkning. Valet av modell för kraftverket kommer givetvis också 
att spela in här. Det oscillativa beteendet kan vara ett resultat av det linjära 
problemets karaktär vars variabler ofta antar sina maximala eller minimala gränser 
vid optimum. 
 
Tappningarna för kraftverken i det linjära heltalsproblemet är antingen noll eller 
över en definierad minimal tappning. Sedan kan det finnas förbjudna intervall och 
ett eller flera kontinuerliga segment att tappa i. Beroende på informationens 
beskaffenhet kring kraftverken har olika avancerade modeller valts, vilket tydligt 
visar sig i de föreslagna tappningarna. 
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Figur 9.6: Tappningar i kraftverken i Svartån, testfall 1. 

 
Tappningarna i Svartån kommer att följa vattentillgången över året med några 
undantag, dels kommer tappningen att öka innan perioder med lågt elpris, samt att 
ökningar sker för att göra plats för kommande större tillrinningar. Tyvärr används 
endast ett linjärt segment för kraftverken med en definierad minimal tappning 
vilket gör resultatet mindre intressant då optimala punkter är okända. Det är inga 
problem att klara av minimala tappningar under året men som ses i figur 9.6 är 
utbyggnadsvattenföringen en begränsande faktor. 
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Figur 9.7: Tappningar i kraftverken i Arbogaån, testfall 1. 
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I Arbogaån är magasinskapaciteten starkt begränsad vilket leder till att 
kraftverken kommer att vara tvungna att följa varandra för att spill ska kunna 
undvikas i största möjliga mån vilket ses i figur 9.7. Detta är också en följd av den 
naturliga tillrinning som sker mellan Frövi kraftstation och Jäder vilken har 
samma profil som övrig tillrinning till systemet. Jäders relativt låga utbyggnads-
vattenföring leder till att stationen kommer att tappa maximalt nästan hela året. 
Stationerna med kända verkningsgradskurvor tappar över sina lokalt bästa 
verkningsgrader då vattentillgången är klart högre större delen av året. Intressant 
är att jämföra Frövi kraftstations och Grindbergas tappning med 
tillrinningskurvan, se figur 7.2, vilka följer varandra väl beroende på 
magasinsbegränsningarna. I Arbogaån är elprisets inverkan på kurvornas 
utseenden mycket liten. 
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Figur 9.8: Utvalda tappningar i kraftverken i Kolbäcksån, testfall 1. 

 
Studeras tappningarna i Kolbäcksån i figur 9.8 ses ett oscillativt beteende. Det 
som inte framgår alltför tydligt i figuren är att Hallstahammar och Ramnäs följer 
varandra mycket fint medan Virsbo hoppar mellan sin låga och höga tappning. 
Detta resultat kan förklaras med att för Virsbo var den ända tillgängliga 
produktionskurvan som funktion av tappningen ett linjärt samband, vilket tyvärr 
får denna följd hos resultatet då en lokalt bästa verkningsgrad saknas. Det framgår 
också av lösningen att Hallstahammars optimalpunkt ligger vid 33 /sm3  då den 
förekommer ofta i lösningen. Vidare går det att observera att den minimala 
tappningen för Hallstahammar förekommer sällan i resultatet. Detta kan förklaras 
med att den minsta tillåtna tappningen 14 /sm3  ger i förhållande med högre 
tappningar mindre effekt per volym vatten som tappas. Resultatet visar att om 
kraftverket ska tappa över minimal tappningen är det bättre att även utnyttja det 
intervall som motsvaras av segment ett. Följden av detta blir att spara upp vatten 
för att segment ett ska kunna utnyttjas vid de tillfällen då kraftverket körs. Den 
här reglerstrategin är optimal målfunktionsmässigt, däremot kan den vara svår att 
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tillämpa fullt ut i verkligheten då de nackdelar orsakade av flertalet start och stop 
inte finns med i den här modellen.  
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Figur 9.9: Utvalda tappningar i kraftverken i Hedströmmen, testfall 1. 

 
I Hedströmmen finns en del kraftverk med marginella produktionsekvivalenter 
som är ökande, mot det vanligare avtagande. Ett av dessa är Kallstena, här är det 
enligt optimeringen optimalt att inte tappa lite vatten, utan det är bättre att sluta 
tappa helt och spara upp, för att sedan kunna tappa med ett högt flöde under 
kommande period. Detta kan observeras under sommaren, övrig tid under året är 
vattentillgången sådan att det övre segmentet kan utnyttjas utan att vatten behöver 
sparas. Brytpunkten mellan de två segment i Kallstena finns vid en tappning på 8 

/sm3 . Norrhammar har en lokalt bästa verkningsgrad vid 9 /sm3  och en maximal 
utbyggnadsvattenföring vid 9,5 /sm3 . Skinnskatteberg har en lokalt bästa 
verkningsgrad vid 5 /sm3 vilket kan ses i figur 9.9.  
 
Effekten som produceras i kraftverken kommer givetvis att i stort följa tappningen 
i kraftverket, det är svårt att se resultatet av att olika marginella 
produktionsekvivalenter används. För att visa hur effekten varierar med 
tappningen kan figur 9.10 jämföras med tillhörande tappning, figur 9.8. 
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Figur 9.10: Utvalda effekter i kraftverken i Kolbäcksån, testfall 1. 

 
Studeras effekterna ses att kraftverken Hallstahammar och Ramnäs med känd 
lokalt bästa tappning tenderar att producera ofta vid denna punkt. Detta får till 
följd att installerad effekt sällan eller aldrig kommer att produceras. För 
kraftverket med endast ett linjärt segment kommer den producerade effekten att 
pendla mellan ingen produktion och maximal produktion, detta givetvis förutsatt 
att det finns magasin som kan utjämna flödet för att spill ska kunna undvikas 
längre ner i systemet.  
 
När det är vattenkraft som ska optimeras är det givetvis intressant att minimera 
spillet efter bästa förmåga. Under vårfloden och vid andra tillfällen med höga 
flöden är detta svårt eller omöjligt eftersom tillrinningen i regel är större än 
turbinernas sväljkapacitet och finns det inte heller plats i magasinen för att spara 
vattnet måste det spillas. Till spill redovisas också det vatten som måste passera 
förbi kraftstationen enligt gällande vattendomar, vilket kommer att ses i följande 
figurer. De spill som uppträder första dygnet i figurerna i detta avsnitt härrör från 
ett fördröjt spill då gångtider används i modellen. Samtliga tidigare tappningar 
och spill innan planeringsperiodens start har modellerats som spill för att förenkla 
genom att tidigare tappningar inte behöver specificeras. 
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Figur 9.11: Spill förbi kraftverken i Svartån, testfall 1. 

 
Spillet i Svartån kommer att vara störst under vårfloden, under övriga delen av 
året är det litet eller inget alls. Skultuna har ett bestämt minimalt spill under delar 
av året vilket framgår tydligt ur figur 9.11. Spillet förbi Turbinbron kommer att 
vara beroende på spill och tappning i Skultuna, då Turbinbron har en mindre 
utbyggnadsvattenföring och möjligheten att spara vatten mellan kraftverken är 
starkt begränsad. 
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Figur 9.12: Spill förbi kraftverken i Arbogaån, testfall 1. 
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Spillet i Arbogaån är också störst under vårfloden och i Jäder är det även högt 
under större delen av året. I Arbogaån är magasinen så små att det är omöjligt att 
spara större mängder vatten vilket leder till att spillet kommer att följa varandra. 
Från figur 9.12 ses tydligt att Jäder har en relativt låg utbyggnadsvattenföring 
jämfört med vattentillgången i tillrinningsmodellen. 

0 50 100 150 200 250 300 350
0

5

10

15

Dygn

s i(k
) [

D
E

]

Surahammar
Hallstahammar
Soerstafors

 
Figur 9.13: Utvalda spill förbi kraftverk i Kolbäcksån, testfall 1. 

 
I figur 9.13 som visar spill i Kolbäcksån så har två kraftverk med stort spill valts 
ut nämligen Surahammar och Sörstafors. Hallstahammar har ett definierat 
minimalt spill förbi kraftstationen under hela året, vars variationer ses i figuren.  
 
Den energi modellen levererar är intressant att studera då den är lätt att jämföra 
med tidigare år och andra simuleringar. Då tidsenheten för optimeringen är vald 
till ett dygn antas att kraftverket kör med en bestämd effekt under hela 
tidsenheten, vilket gör det möjligt att bestämma vilken energi som produceras i 
kraftverket. Den energi som redovisas i denna rapport är den totala summan av 
planerat producerad energi för varje kraftverk i systemet. Den totala energin för 
det år som optimerats med givna förutsättningar blir 200 GWh. För en kommentar 
till detta värde se avsnitt 9.2.2. 
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Figur 9.14: Producerad energi i Svartån, testfall 1. 

 
Svartån är den å som producerar minst energi i systemet eftersom den endast har 
två kraftverk. Totalt för ån blir simuleringsresultatet 7,8 GWh.  
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Figur 9.15: Producerad energi i Arbogaån, testfall 1. 

 
Energin som produceras i Arbogaån fördelar sig mellan kraftverken på följande 
vis. Totalt blir energin i Arbogaån 38 GWh under året som simuleras. 
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Figur 9.16: Producerad energi i Kolbäcksån, testfall 1. 

 
Hallstahammar är det kraftverk som ger det klart största energibidraget i 
Kolbäcksån och även i hela systemet. Detta då verkningsgraden är hög liksom 
sväljkapaciteten och fallhöjden. Totalt genererar Kolbäcksån 114 GWh.   
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Figur 9.17: Producerad energi i Hedströmmen, testfall 1. 

 
Totalt i Hedströmmen om Gisslarboån räknas in blir den uppsummerade energin 
39 GWh.  
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Resultatet av simuleringen ger ett totalvärde på målfunktionen som blir 97 MSEK 
om de fyra ingående system summeras. Denna siffra kommer givetvis att vara 
starkt beroende på det förväntade elpris och elcertifikatspris som används i 
modellen.  
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Figur 9.18: Målfunktionsvärden, testfall 1. 

 
I figur 9.18 kan det studeras hur bidragen från de olika intäkterna, värdet av såld 
energi, värdet av sålda elcertifikat, värdet av sparat vatten i form av energi och 
värdet av sparat vatten i form av elcertifikat, fördelas i den totala målfunktionen. 
Intressant att notera är att bidraget från elcertifikat i optimeringen spelar en 
betydande roll för det totala värdet. Anledningen till att Hedströmmen har ett 
relativt stort bidrag från sålda elcertifikat kommer från att alla kraftverk har rätt 
till elcertifikat. För Kolbäcksån är situationen en annan då de två största 
kraftverken inte har rätt till elcertifikat. I Arbogaån finns också ett kraftverk som 
på grund av sin installerade effekt inte har rätt till elcertifikat för produktionen. 
Värdet av vattnet i form av sparad energi och sparade elcertifikat i Svartån och 
Arbogaån är litet beroende på den begränsade magasinskapaciteten. 
 

9.2.2 Kommentar till testfall 1, linjär heltalsmodell 
 
Den linjära heltalsmodellen fungerar väl. Modellen för kraftverken beter sig som 
avsett, liksom att bivillkoren får avsedd effekt. Det visar sig gå bra att räkna ut en 
varierande magasinskapacitet under året ifrån förändrade dämnings- och 
sänkningsgränser. Modelleringen av kraftverken med både punkter och linjära 
segment ger andra resultat jämfört med vad en helt linjär modell skulle ge, att 
inkludera minimala tappningar i modellen visar sig ge en hel del intressanta 
effekter som annars gått förlorade.  



 
9 Testfall 

 78

Både målfunktionen och den totala producerade energin är betydligt högre än vad 
som idag uppnås med systemet. Anledningen till att energin blir så pass mycket 
högre är att det här är ett resultat av en optimering där systemet i många 
avseenden körs på gränsen för vad som är tillåtet. Det finns även andra faktorer 
som påverkar det höga resultatet vilket till exempel är tillrinningsprofilen som i 
viss mån måste betraktas som ”snäll” och är deterministisk, fallhöjden i 
kraftverken har satts som konstant och påverkas inte av en låg nivå i magasinen. 
Verkningsgradskurvorna har säkert också ett bidrag till detta resultat, men detta är 
svårt att undersöka då kvalitén på dem är skiftande. För de äldsta kraftverken kan 
de ha hänt en del sedan verkningsgradskurvorna togs fram. Den höga producerade 
energin tillsammans med elprisprofilen ger ett högt målfunktionsvärde. De 
forwardpriser som ligger till grund för den prismodell som används i denna 
optimering ligger betydligt över de elpriser som gäller idag och är kända före 
planeringsperioden, vilket bör beaktas när målfunktionen studeras.  
 

9.2.3 Resultat från testfall 1, fallhöjdsberoende modell 
 
Denna modells ekvationer beskrivs ingående under stycke 6.3.5. I den här delen 
av kapitlet redogörs de simuleringsresultat som erhålls från modellen. För att 
jämförelsen ska bli relevant används samma ingångsdata som för den linjära 
heltalsmodellen. För att kunna inkludera ett förenklat höjdberoende måste tyvärr 
modellen för kraftverken modifieras, vilket annars resulterar i ett mycket 
svårlösligt problem. De förändringar som görs är att minimal tappningarna och 
förbjudna intervall inte tas med. Vidare uppstår det ett problem med de kraftverk 
som inte har avtagande marginella produktionsekvivalenter för ökande 
tappningar. För att kringgå detta problem ersätts de marginella 
produktionsekvivalenter som inte är avtagande med ett linjärt segment för hela 
sväljkapaciteten. 
 
Resultaten av de höjdberoende simuleringarna är intressantast ur ett 
magasinsperspektiv. Detta då magasinen kommer att uppvisa ett annat beteende 
skiljt från resultaten från den linjära heltalsmodellen. Orsaken till detta är att i den 
höjdberoende modellen är det viktigt att ha en hög magasinsnivå för att kunna 
nyttja hela fallhöjden. Vid analysen av resultaten från denna modell måste 
försiktighet vidtas då tappningar som i själva verket är omöjliga eller förbjudna 
kan förekomma. Några av de viktigaste faktorerna som avgör om det är intressant 
att tappa av ett magasin med kraftverk visar sig vara elpriset, den kommande 
tillrinning, påverkan på fallhöjden, magasinets storlek och läge i systemet. 
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Figur 9.19: Utvalda magasinsinnehåll i Svartån, testfall 1 höjdberoende. 

 
Resultaten från den höjdberoende simuleringen visar ett liknande resultat som det 
som finns presenterat för den linjära heltalsmodellen när det gäller magasin utan 
kraftverk. I dessa magasin finns det inget att förlora på att tappa ur dem till låga 
nivåer vilket gör att magasinsnivån kommer att bero av elpriset och tillgången på 
vatten. Däremot kommer de magasin som finns direkt ovanför ett kraftverk att 
uppvisa ett annat beteende. Vilket beror på att magasinsnivån bestämmer 
fallhöjden och då blir det intressant att hålla en så hög nivå som möjligt, som 
framgår av figur 9.19. Under året förekommer dock situationer som gör det värt 
att tappa ur magasinen och tillfälligt ta en lägre fallhöjd vilken kompenseras av att 
mer energi kan produceras när elpriset är riktigt högt.  
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Figur 9.20: Utvalda magasinsinnehåll i Arbogaån, testfall 1 höjdberoende. 

 
Samma beteende kan också observeras i Arbogaån, figur 9.20, tydligast visar detta 
sig vid Frövi kraftstation som tappar ur sitt magasin innan priset går ner och 
tillrinningen ökar. Som en följd av hur elpris- och tillrinningsprofilen är 
uppbyggda sammanfaller ibland förändringar i elpris och tillrinning vilket 
försvårar analysen. De urtappningar av magasinen som sker när en stundande 
prisförändring inte är nära förestående beror på att utrymme förbereds för 
kommande högre tillrinning, vilket minskar spillet. 
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Figur 9.21: Utvalda magasinsinnehåll i Kolbäcksån, testfall 1 höjdberoende. 
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Det magasinsinnehåll som finns presenterade i figur 9.21 ligger alla direkt ovanför 
en kraftstation men som kan observeras i figuren kommer magasinsnivån att 
varierar lite olika under året. Virsbo ligger överst i systemet med en relativt stor 
magasinskapacitet. Vid Virsbo visar det sig vara lönsamt att vid flera tillfällen 
tappa av magasinet i större eller mindre omfattning. Den största avtappningen 
beror på en kombination av elpriset och en kommande god tillrinning under 
vårfloden, detta gör det värt att ta en del förluster i fallhöjd. I de övriga stationerna 
är situationen en annan, här finns betydligt mindre magasin och samtidigt högre 
medelflöden. I dessa magasin blir det intressantare att försöka hålla en hög nivå 
hela året. Undantaget för detta är den kraftigaste prisförändringen som sker då 
även dessa magasin tappas av.  
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Figur 9.22: Utvalda magasinsinnehåll i Hedströmmen, testfall 1 höjdberoende. 

 
Några utvalda stationer i Hedströmmen uppvisar det beteendet som ses i figur 
9.22. Magasinen utan kraftverk, Malingsbo och Lillsvan följer tillrinningen och 
elpriset medan kraftverket i Nygårdsforsen behåller en hög nivå i magasinet under 
hela året.  
 
Både tappningar och spill kommer att få ett lite annorlunda utseende i denna 
modell. Den största skillnaden är att de minimala tappningarna som finns i den 
linjära heltalsmodellen nu saknas. Detta ger som sagt problem vid den linjära 
heltalsmodellen vid låg tillrinning för stationer som har så små magasin att 
magasinen inte kan spara upp motsvarande en minimal tappning. Kan inte vattnet 
sparas eller minimal tappning uppnås måste följaktligen vattnet spillas. Följden av 
inte inkludera minimala tappningar i den ickelinjära modellen är alltså att spillet 
kommer minska vid dessa stationer då vattnet tappas igenom turbinen fast det 
egentligen inte borde ske. 
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Figur 9.23: Utvalda spill i Kolbäcksån, testfall 1 höjdberoende. 

 
Figur 9.23 kan jämföras med motsvarande figur från den linjära heltalsmodellen, 
figur 9.13. Studeras spillet för Sörstafors med en minimal tappning på 6 /sm3 , 
kan det observeras att under den period då tillrinningen är som lägst har spillet 
försvunnit. 
 
Det som händer med de totala energierna i åarna är endast relativt små skillnader 
mellan de två olika modellerna. Arbogaån och Svartån minskar något men 
skillnaderna är mycket små, en minskning på 86 MWh respektive 3 MWh. För 
Kolbäcksån och Hedströmmen är resultatet ett annat, här stiger istället den totala 
energin med 3,2 GWh respektive 1,8 GWh. Anledningarna till att energitappen är 
små i Arbogaån och Svartån, är att minimala tappningarna är mycket enkla att 
uppfylla i denna modell på grund av den tillrinningsprofil som används. I 
Kolbäcksån och Hedströmmen är minimala tappningarna ett större problem under 
den tid på året då vattentillgången är mindre. Exkluderas minimala tappningar 
kommer spillet att minska i flertalet stationer och således kommer energin att öka. 
Denna ökning visar sig vara större än det avdrag som höjdkorrektionsfaktorn ger i 
denna modell. 
 
Målfunktionen kommer givetvis att ändras då den producerade energin ändras. 
För det höjdberoende fallet kommer den att stiga till 99 MSEK, alltså en ökning 
med 2 MSEK från det linjära heltalsproblemet.  
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9.2.4 Kommentar till testfall 1, fallhöjdsberoende modell 
 
Resultaten från den fallhöjdberoende modellen visar sig skilja en del från den 
linjära heltalsmodellen och då främst i hur det är optimalt att köra magasinen 
direkt ovanför ett kraftverk. Detta visar att det förenklade höjdberoendet har fått 
väntad effekt. Tyvärr var modellen tvungen att förenklas i andra avseenden vilket 
har lett till att det förekommer tappningar som inte är tillåtna enligt bivillkoren i 
den linjära heltalsmodellen. Resultatet är trots detta intressant och visar att en hög 
höjd i magasinen är viktigt, samtidigt kan det i vissa situationer vara värt att 
frångå höjden och istället passa på att öka produktionen vid en pristopp eller för 
att göra lite plats för kommande tillrinningar. Vilka förändringar som skulle 
motivera en avsänkning i ett eller flera magasin vid en given händelse är 
komplicerat att bestämma generellt men kan undersökas med den här modellen. 
Skillnaderna i målfunktionsvärde mellan de olika modellerna är relativt liten 
vilket beror på att magasinen med korrektionsfaktor under den långa 
optimeringsperioden kan vara fyllda i princip hela året och detta leder inte till 
något avdrag i modellen.  
 

9.3 Resultat och analys av testfall 2 
 
Meningen med testfall 2 är att undersöka hur mycket de manuella magasinen i 
optimeringen påverkar resultatet. För att kunna göra detta har de manuella 
magasinen i systemet tillåtits att reglera en gång per dygn precis som de övriga 
stationerna i systemet. Då det endast finns manuella magasin i Svartån och 
Hedströmmen kommer endast värden från dessa att redovisas och utredas.  

0 50 100 150 200 250 300 350
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Dygn

s i(k
) [

D
E

]

Skultuna
Turbinbron

 
Figur 9.24: Spill förbi kraftverken i Svartån, testfall 2. 
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Resultatet av att införa dygnsreglering i Svartån ger ett ökat målfunktionsvärde. 
Målfunktionen visar sig öka till följd av att vattnet kan tappas i större utsträckning 
vid ett bättre pris, dessutom kommer spillet förbi kraftstationerna vid Skultuna 
och Turbinbron att minska. Minskning i spill blir i storleksordningen 10 % för 
Skultuna och 4 % för turbinbron. För att se skillnaden i hur spillet kommer att 
förändras kan figur 9.24 jämföras med figur 9.11 från testfall 1. Totalt kommer 
den producerade energin i Svartån att öka med 0,13 GWh, vilket under året 
motsvarar 0,7 MSEK. 
 
För Hedströmmen visar sig förändringen i producerad energi och 
målfunktionsvärde vara obetydligt liten, vilket leder till att några mer ingående 
resultat utelämnas. Orsaken till denna obetydliga förändring beror troligtvis på att 
magasinen i Hedströmmen är större än de i Svartån, vilket leder till att det är 
lättare att undvika spill i systemet. De magasin som är manuella i Hedströmmen är 
placerade på sådant vis att de ligger ovanför ett magasin med tillräcklig plats för 
att nästan helt kunna jämna ut resultatet av veckoregleringen. 
 
De ovan beskrivna skillnaderna gäller endast hur den totala intäkten ökar för en 
tätare reglering av de manuella magasinen i Svartån och Hedströmmen. Dessa 
värden är givetvis inte hela sanningen utan en tätare reglering, beroende på hur 
den utförs genererar också högre kostnader. Kostnaderna kan bestå av både nya 
reglersystem eller ökade personalkostnader om magasinen måste besökas oftare. 
 

9.3.1 Kommentar till testfall 2 
 
Hur ofta det är värt att reglera de manuella magasinen skiljer sig beroende på vad 
resten av systemet har för uppbyggnad. Slutsatsen som går att dra från testfall 2 
om det jämförs med testfall 1 är att rent målfunktionsmässigt visar det sig vara 
lönsamt att reglera oftare endast i Svartån.  
 

9.4 Resultat och analys av testfall 3 
 
Det här testfallet är en analys av vad som händer i systemet om marginaler till 
dämnings- och sänkningsgränsen införs för att simulera ett system som körs 
”mjukare”. Detta på grund av att fullt utnyttjande av reglerhöjden kan orsaka 
misstycke hos boende efter åarna och andra intressenter. De marginaler som 
infördes var att dämningsgränsen minskades med 10 cm och sänkningsgränsen 
höjdes med motsvarande värde, i de fall som detta var möjligt. Då det här 
angreppssättet var ogörligt sattes dämnings- och sänkningsgränsen till samma 
värde och följaktligen blev de berörda magasinens aktiva volym noll. Dessa 
förändringar av befintliga bivillkor gjorde dock att daglig reglering av manuella 
magasin var tvunget att införas för att en lösning av optimeringsproblemet skulle 
kunna frambringas. Detta gör att testfall 3 som använder den linjära 
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heltalsmodellen ska jämföras med testfall 2, för de åar som innehåller manuellt 
reglerade magasin. Vilket annars inte skulle ge en rättvis bild av hur en begränsad 
reglerhöjd påverkar målfunktionen.  
 
Vid en körning av systemet när reglerhöjden inte utnyttjas fullt ut så kommer 
detta att sänka målfunktionen något. Orsakerna till detta är flera, dels blir 
startinnehållet i magasinen lite mindre när magasinen är mindre och i slutet av 
planeringsperioden kan inte heller lika mycket vatten sparas vilket också bidrar 
till ett sänkt värde. Är magasinen mindre kommer också möjligheten att spara 
vatten från perioder med mycket vatten till perioder med lite vatten att minska, 
dessutom finns det mindre vatten i magasinen som kan tappas ur när elpriset 
stiger. Vid detta testfall används samma tillrinningsmodell som i de tidigare 
testfallen vilket leder till att vattenmängden som passerar genom systemet under 
året är nästan den samma. För åar med starkt begränsad magasinskapacitet 
kommer detta leda till att en mycket liten förändring i producerad energi eftersom 
de i princip utgörs av strömkraftverk. Den intressanta skillnaden som kan noteras 
jämfört med testfall 2 är målfunktionens värde, som minskar med 2 MSEK till 95 
MSEK.  

.
0 50 100 150 200 250 300 350

0

50

100

150

200

250

300

350

Dygn

x i(k
) [

D
E

]

Virsbo
Seglingsberg
Ramnaes

 
Figur 9.25: Utvalda magasinsinnehåll i Kolbäcksån, testfall 3. 

 
Det som framgår i figur 9.25 om den jämförs med figur 9.3 för normalåret är att 
denna mjukare användning av reglerhöjden kommer att påverka magasinens 
aktiva volym markant. 
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Figur 9.26: Målfunktionsvärden, testfall 3. 

 

9.4.1 Kommentar till testfall 3 
 
Det visar sig att ett mjukare körsätt av systemet leder till att målfunktionen 
minskar. Detta måste ställas mot de eventuella kostnader en hårdare reglerstrategi 
skulle orsaka. Modellen ger en mycket förenklad bild av detta problem. Det är 
egentligen olika skillnader mellan hur nära de egentliga gränserna i vattendomen 
det går att köra systemet, dessutom finns en hel del annat som skulle kunna 
rymmas inom en mjukare reglering. En mjukare användning av reglerhöjden ger 
givetvis störst inverkan i de åar som har relativt stor magasinskapacitet. Åar som 
är att betrakta som system av strömkraftverk kommer att påverkas lite då 
tillrinningsprofilen är den samma som i tidigare testfall.  
 

9.5 Resultat och analys av testfall 4 
 
Det är intressant att studera hur systemet kommer att bete sig vid ett så kallat 
våtår. Det finns ingen klar gräns mellan ett normalår och ett våtår. De högre 
flödena kan naturligtvis vara jämt fördelade över hela året eller också kan det 
förekomma kortare perioder med extrema flöden som höjer medelflödet. Här 
modelleras ett våtår som en procentuell höjning av tillrinningsprofilen som 
använts i tidigare testfall. Den modifikation som görs för detta är en uppskalning 
av alla värden med 20 %, se vidare avsnitt 7.2.1. För att undersöka hur det är 
optimalt att köra systemet studeras detta på den linjära heltalsmodellen med 
veckoreglering. För Svartån visar sig dock veckoreglering skapa problem då vissa 
bivillkor som reglerar spillet var omöjliga att uppfylla om inte dygnsreglering tog 



 
9 Testfall 

 87

i bruk. Detta göra att jämförelser från testfall 4 för Svartån ska jämföras med 
testfall 2 medan övriga åar ska jämföras med resultaten från testfall 1. Vidare bör 
det observeras att samma elprismodell har valts till detta testfall då det är okänt 
hur elpriset i framtiden kommer påverkas av en eventuell riklig tillgång på vatten. 
Det är intressant att se vad en given ökning i tillflöde får för återspegling i de 
producerade energierna och hur det är optimalt att köra systemet vid de 
förändrade förutsättningar som ett våtår innebär. 
 
Resultatet av den högre tillrinningen blev som väntat en högre energiproduktion 
och ett ändrat optimalt sätt att köra systemet för att uppnå detta. Skillnaderna 
mellan testfallen påvisas här med ett några figurer.  
 
Störst skillnad i hur det är optimalt att köra magasinen under ett våtår jämfört med 
normalåret kan ses i de större magasinen. Mycket av skillnaden härrör från att det 
går snabbare att fylla upp magasinen efter att de har tappats av vilket leder till att 
de riktiga avtappningarna när magasinet töms blir flera, jämför figur 9.27 med 
figur 9.3.  
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Figur 9.27: Utvalda magasinsinnehåll i Kolbäcksån, testfall 4. 

 
De större magasinen i Hedströmmen och Svartån uppvisar ett liknande beteenden 
som magasinet vid Virsbo. Magasinsinnehållet i Arbogaån kommer vid ett våtår 
att ha ett utseende som är mycket likt det som förekom i testfall 1.  
 
När tillgången på vatten är större kommer naturligtvis även sväljkapaciteten i 
turbinerna att utnyttjas bättre. Resultatet blir att fler stationer kommer att tappa 
mer frekvent i områden som motsvarar segment två eller maximal tappning under 
större del av året. Detta kan ses i figur 9.28 vilken kan jämföras med figur 9.9 för 
normalåret. 
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Figur 9.28: Utvalda tappningar i Hedströmmen, testfall 4. 

 
Som en följd av att det finns mer vatten i systemet kommer detta givetvis att höja 
den effekt kraftverken kan producera. Ett tydligt exempel på detta är 
Hallstahammar som under den här tillrinningsprofilen kommer att nå installerad 
effekt under vårfloden, som kan ses i figur 9.29. Fortfarande uppvisar Virsbo ett 
uppträdande där det antingen är full effekt eller stopp som gäller, vilket som 
tidigare påpekats är en följd av den linjära modell som används för detta 
kraftverk.  
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Figur 9.29: Utvalda effekter i Kolbäcksån, testfall 4. 
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Spillet under våtåret kommer givetvis att öka och speciellt under den tid på året då 
systemet redan utnyttjar hela kapaciteten i kraftverken. Det uppkommer dock inga 
problem i form av att spillet blir så stort att det slår i den övre begränsningen för 
vad som är tillåtet utan att dammarna riskeras. Detta är en följd av att 
månadsmedel ligger till grund för modellen, vilket som tidigare påpekats gör 
tillrinningen ”snäll”. I verkligheten kan tillrinningen vida överstiga det som är 
månadsmedel och vid sådana situationer behövs kapaciteten. För en fördelning 
hur den producerade energin i de olika åarna kommer att påverkas av 
tillrinningsprofilen se figur 9.33-9.36. 
 

9.6 Resultat och analys av testfall 5 
 
Likväl som för ett våtår är det intressant att undersöka hur systemet uppförs sig 
vid ett torrår. Eftersom det inte heller för torrår finns någon klar definition har en 
sådan situation valts att modellerats som en procentuell sänkning av 
tillrinningsprofilen från testfall 1. Tillrinningsprofilen sänks med 20 % hela året. 
Även här används den linjära heltalsmodellen och regleringsgraden på manuella 
magasin är veckovis, således ska detta testfall jämföras med testfall 1. 
 
Som förväntat minskar spillet under vårfloden medan det blir svårare att klara 
minimala tappningar under andra delar av året. Magasinen uppför sig också på ett 
något annorlunda vis. Dessa skillnader har illustrerats med följande figurer.  
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Figur 9.30: Utvalda magasinsinnehåll i Kolbäcksån, testfall 5. 

 
Som ses i figur 9.30 tar det längre tid att fylla upp det stora magasinet efter 
avtappning jämfört med normal- och våtåret, se figur 9.3 respektive figur 9.27. 
Fortfarande kan det ses att magasinet följer elpriset och tillrinningen under året, 
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men de stora förändringarna i magasinsinnehåll är mindre än för de testfall med 
högre tillrinning. Den större avtappning som skedde i slutet av våtåret av 
magasinet i Virsbo har nu försvunnit då denna avtappning inte kan ske under 
torråret om ett fullt magasin ska finnas vid årets slut, på grund av det förväntat 
högre elpriset nästkommande planeringsperiod. 
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Figur 9.31: Utvalda tappningar i Hedströmmen, testfall 5. 

 
När vattentillgången är sämre kommer det givetvis att bli svårare att nå upp till 
installerad effekt i kraftverken. Studeras tappningarna kommer detta att märkas då 
det är mer sällan kraftverken tappar för fullt. Intressant att observera är att 
Norrhammar och Kallstena inte tappar fullt under vårfloden utan delar av detta 
vatten sparas till senare, se figur 9.31. Under sommaren när tillflödet är som sämst 
kommer det i många kraftverk vara svårt att klara minimala tappningar vilket i 
vissa fall leder till ett lite ökat spill.  
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Figur 9.32: Utvalda spill i Arbogaån, testfall 5. 

 
Är tillgången på vatten hela 20 % mindre under hela året kommer spill i 
kraftverken med förhållandevis liten utbyggnadsvattenföring att minska. Detta 
kan observeras i figur 9.32 ovan där nu spillet i Jäder har minskat betydligt 
jämfört med våt- och normalåret, men kraftverket klarar fortfarande att producera 
installerad effekt en stor del av året. De övriga kraftverken har under ett torrår 
mycket lite eller nästan inget spill alls.  
 
Den producerade energin kommer att minska jämfört med det testfall som skulle 
motsvara ett normalår. Skillnaden mellan energierna för testfall 1, 2 och 5 kan ses 
i figurerna 9.33-9.36. 
 

9.6.1 Kommentar till testfall 4 och testfall 5 
 
Det visar sig att tillgången på vatten i systemet kommer att påverka hur det är 
optimalt att köra systemet föra att nå så höga resultat som möjligt. Mycket av 
skillnaden ligger i att försöka undvika spill av vatten förbi kraftstationerna i de 
båda fallen. Under våtåret gäller det att försöka undvika att vatten spills, då 
turbinernas sväljkapacitet är fullt utnyttjad. Detta kan göras genom att försöka 
lämna utrymme i magasinen för perioder med god vattentillgång. Under torråret 
gäller det att försöka att undvika spill orsakade av minimala tappningar i systemet. 
Åskådliggörs energin från testfallen med torrår, normalår och våtår i samma figur 
erhålls följande.  
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Figur 9.33: Producerad energi i Svartån, testfall 1, 4 och 5. 
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Figur 9.34: Producerad energi i Arbogaån, testfall 1, 4 och 5. 
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Figur 9.35: Producerad energi i Kolbäcksån, testfall 1, 4 och 5. 
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Figur 9.36: Producerad energi i Hedströmmen, testfall 1, 4 och 5. 
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10 Slutsatser 
 
I detta kapitel sammanfattas de viktigaste och intressantaste slutsatserna som har 
uppmärksammats under det här examensarbetets gång. Generellt fungerar de olika 
modellerna väl och målet att maximera intäkterna under gällande bivillkor har 
uppfyllts.  
 
Ett optimeringsproblem av ett åsystem med många kraftverk och dammar visar 
sig bli större och mer avancerat desto mer av verkligheten som vill representeras. 
För att lösa en sådan uppgift behövs speciell programvara, mängder av indata och 
prognoser för kommande elpriser och tillrinning. Merparten av resultaten från 
optimeringen är trovärdiga och lösningstiderna för de slutgiltiga modellerna som 
tagits fram är rimliga om inte en alltför hög noggrannhet önskas.  
 
Den linjära heltalsmodellen visar sig fungera bra och klarar av kraftverk med icke 
avtagande marginell produktionsekvivalent, minimala tappningar och förbjudna 
intervall. Även den höjdberoende modellen fungerar trots sin enkelhet och får 
avsedd effekt på magasinsnivåerna. Ingen av modellerna är dock helt perfekt och 
det finns en del brister. Den linjära heltalsmodellen ger till en viss del orimliga 
resultat att följa för avtappningar av magasinen då de ibland blir helt tomma. Den 
höjdberoende modellen ger däremot rimligare höjder i magasinen, men istället ger 
den orimliga tappningar då icke avtagande marginella produktionsekvivalenter, 
minimala tappningar och förbjudna intervall inte kan inkluderas i modellen. Även 
i det underlag som ligger till grund för modellerna finns det luckor och den övriga 
kvaliteten är varierande. 
 
Valet av modell, om den är höjdberoende eller inte kommer att ge skillnad för de 
magasin som ligger direkt uppströms ett kraftverk. För de magasin som inte 
påverkar fallhöjden för en kraftstation är situationen en annan, dessa magasins 
variation under året är mer överensstämmande mellan de olika modellerna. Med 
den fallhöjdsberoende modellen som valts finns det elprisförändringar som 
motiverar en avtappning av magasinen och därmed kortvarigt minska fallhöjden, 
vilken mestadels hålls hög. Om avtappning är optimalt eller inte är beroende på 
var i systemet kraftverket är placerat, vilken höjdkorrektionsfaktorn blir och vilka 
vattenmängder som kan tappas av på bekostnad av fallhöjden. Valet av hur 
kraftverken representeras visar sig i stor mån påverka hur de föreslagna 
tappningarna blir.  
 
Resultatet av att inte använda reglerhöjden fullt ut leder till en minskad 
magasinskapacitet i systemet och således vid optimering ett lägre 
målfunktionsvärde. Den minskade magasinskapacitet gör att möjligheten att klara 
av och utnyttja elpris- och tillrinningsförändringar försämras.   
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Modellerna som används är baserade på deterministiska elpris- och 
tillrinningsprofiler vilket medför att det inte kommer att finnas något utrymme för 
förändringar utifrån dessa profiler. I verkligheten skulle detta kunna ge kraftigt 
oönskade och oförutsedda konsekvenser.   
 
Vad som är optimalt med hänseende till ett så högt målfunktionsvärde som 
möjligt kommer att variera med förutsättningarna i form av elpris, tillrinning och 
val av modell. Att peka på generella slutsatser utifrån ett antal testfall är svårt, 
men det finns en del återkommande resultat som kan uttydas. Elprisförändringar 
har en stor påverkan på när det är optimalt att tappa eller inte. Viktigt är också att 
försöka att minimera spill under vårfloden, vilket i viss mån kan göras genom att 
förbereda plats i magasinen innan den kommer. Vid vissa tillrinningar är det 
optimalt att endast köra kraftverken en eller ett par dagar för att sedan stoppa 
produktionen och spara vatten tills det går att tappa vid en acceptabel 
verkningsgrad igen. Detta till följd av att de minimala tappningarna kan en väldigt 
dålig produktionsekvivalent. Idén med strategin är att vid de tillfällen då vatten 
tappas, ska en sådan bra verkningsgrad som möjligt användas.   
 
Från optimeringsresultaten kan en tydlig skillnad iakttas mellan hur 
magasinsinnehållet i magasin av olika storlek varierar. De stora magasinen i 
systemet tenderar att följa elpris- och tillrinningsprofilerna medan de mindre mer 
varierar mellan tomt och fullt åtskilliga gånger under planeringsperioden.  
 
Minimala tappningarna visar sig vara svåra att klara under den torrare delen av 
året och kan på vissa ställen skapa problem i form av ökat spill där 
magasinskapaciteten är begränsad.  
 
Som modellen är formulerad är den tänkt att undersöka hur olika profiler eller 
parametrar som beskriver systemet påverkar resultatet. Sättet på vilket dessa 
profiler och parametrar enkelt kan ändras möjliggör att modellen mycket väl kan 
användas för att kontrollera och utvärdera hur framtida investeringar i systemet 
skulle förändra resultatet. 
 
De resultat som erhålls vid denna typ av optimering är optimala utifrån det system 
som beskrivits under modellen i den meningen att värdet av målfunktionen 
maximeras. Resultaten behöver dock inte nödvändigtvis vara optimala i alla andra 
avseenden, då de kan generera dålig offentlig acceptans, mer täta och avancerade 
reglerstrategier och minskade marginaler. 
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11 Förslag på fortsatt arbete 
 
Det finns flera förslag på förbättringar som kan göras både på modellen och på de 
indata som modellen använder sig av, vilket skulle ge flera och intressantare 
resultat. Förslagen kring förbättringar och uppslag till nya studier presenteras i 
följande kapitel under respektive rubrik, modellförbättringar, kvalitet på indata, 
och fortsatta studier.   
 

11.1 Modellförbättringar 
 
För att komplettera och bättre kunna utnyttja denna modell skulle resultatet kunna 
kopplas till en modell som gör en korttidsplanering. Denna korttidsmodell skulle 
optimera på timbasis med en kortare total planeringstid, vilket vore bra då många 
av magasinen som finns med systemet är för små för att effektivt kunna användas 
tillsammans med tappningar som sker hela dygn eller veckor. Dessutom är det 
troligtvis lättare att ställa upp en lite mer rättvisande modell för hur tillrinningen 
och elpriset kommer att bli den närmaste tiden. I en modell som använder 
tidsenheten timmar istället för dagar skulle också effekterna av gångtiden kunna 
studeras bättre då de kommer påverka resultatet mer.  
 
Tillrinningsprofilen skulle kunna förbättras i flera avseenden. Den profil som 
används nu är baserad på månadsmedel som SMHI mätt under flertalet år vilket 
har både för- och nackdelar. Fördelarna är att den profil som används borde ha ett 
rimligt medelvärde, en stor nackdel med profilen är att det är samma värde under 
hela månaden för samma station. Dessutom ger en profil som är baserad på dessa 
medelvärden från flera år mindre extremt höga och låga flöden än i verkligheten, 
vilket gör profilen ”snällare” än vad de flesta år egentligen är. En profil med 
mindre extremer kommer att ge ett högre målfunktionsvärde, då det bland annat 
blir lättare att undvika spill och perioder med mycket låg eller hög tillrinning 
saknas. Tillrinningsprofilen använder en konstant skalning för månadsmedlen så 
att de stämmer överrens med medelflödet för respektive station. Det finns bättre 
metoder att basera tillrinningsprofiler på, men dessa bedömdes för avancerade och 
tidskrävande för att rymmas inom ramarna för detta arbete.  
 
Det vore också intressant att använda en tillrinningsprofil som inte är 
deterministisk utan istället är stokastisk. Den deterministiska modellen ger resultat 
som inte skulle gå att efterlikna i verkligheten då den kommande tillrinningen inte 
är känd. Följderna av den deterministiska tillrinningen blir att inga marginaler 
lämnas i magasinen för större tillrinningar än väntat. Dessutom skulle 
tappningsstrategin bli en annan om inte tillrinningen var känd för det kommande 
året.   
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Det är ett faktum att för vissa av åarna är inflödet som sker resultatet av en 
vattenkraftreglering som utförs av andra vattenkraftföretag. Detta resulterar i att 
flödet inte alls behöver ha den tillrinningsprofil som förutsätts i modellen i detta 
arbete. Önskvärt vore därför att modellera detta på något sätt för att få med de 
effekter det skulle kunna få. Här krävs kännedom om vilken reglerstrategi det 
aktuella företaget använder samt hur det ovanliggande systemet ser ut.  
 
För att få systemet att reglera mer sällan men fortfarande klara av alla 
vattendomar skulle kostnader kunna införas på tappningsförändringar. Som 
originalmodellen fungerar idag är förändring av tappningen endast tillåten en gång 
per vecka i de manuella magasinen. Detta skulle kunna ersättas med en kostnad 
vilket skulle göra det mindre intressant att reglera dessa magasin, men ändå 
möjligt om det inte finns något bättre alternativ. Det går att besöka dessa magasin 
oftare än en gång per vecka, men givetvis finns det en hel del kostnader förenat 
med detta som då skulle motsvaras av kostnadsfunktioner i optimeringen.  
 
Hur de kringboende reagerar på riktigt höga och låga magasinsnivåer skulle också 
kunna inkluderas i modellen i form av kostnader. Problemet är bara vad dessa 
kostnader skall sättas till, hur mycket är det värt att inte stöta sig med de 
kringboende? Detta är troligtvis en bättre modell än den som beskrivs i rapporten 
då den använder nedminskade värden för reglerbarheten för alla magasin. 
Ytterligare fördelar med kostnader för att ligga på extremerna av vad som är 
tillåtet enligt vattendomarna är att det är lättare att ta med formuleringar som 
”tillfällig avsänkning till” och ”får tillfälligt överskridas”. Problemet blir som 
tidigare att hitta ett pris för dessa handlingar.   
 
För magasinen i modellen används en enkel modell för att beskriva förhållandet 
mellan höjden, arealen och magasinsinnehållet. Detta samband är i verkligheten 
inte alls helt enkelt utan kommer att avvika en del, speciellt från de magasin som 
har flacka kanter. Det vore intressant att ta med en bättre beskrivning av 
magasinen i modellen, i alla fall för de största. Nackdelen med en mer detaljerad 
beskrivning av magasinen är att den kräver relevanta uppmätta samband för att ge 
korrekta resultat. 
 
Förbättringar av kopplingen i modellen mellan GAMS och de program som 
används för efterbearbetningen av resultaten som erhålls skulle resultera i 
betydligt smidigare och snabbare presentation av simuleringsresultat, vilket idag 
är tidskrävande. 
 
Det finns flertalet mer eller mindre stora händelser som kommer att påverka 
resultatet från optimeringen som relativt enkelt skulle kunna tas med i modellen 
utan att den behöver ändras i någon större omfattning, förutom i indata. Några av 
dessa faktorer är tappningsförändringar och önskade magasinsnivåer för att 
minimera problem vid isläggning och kanaltrafik under seglationstiden. 
 



 
11 Förslag på fortsatt arbete 

 99

11.2 Kvaliteten på indata 
 
Kvaliteten på indata skulle i flera avseenden kunna förbättras i framtida studier av 
vattenkraftsystemet, det är inte bara valet av en riktigt avancerad modell som ger 
bra och intressanta resultat vid en optimering. Slutresultaten och de eventuella 
slutsatser som går att dra från dessa tappar en hel del i relevans om de indata som 
beskriver systemets egenskaper visar sig var mindre bra. Tyvärr saknas data på 
flertalet kraftverk som till exempel relationen mellan tappning och producerad 
effekt.  
 
Det är okänt hur bra kvalitén är på delar av indata och i vissa fall ursprunget. Den 
som har använts till optimering har varit den som gått att få tag på eller om detta 
visade sig ogörligt, gått att uppskatta med hjälp av personal på Mälarenergi. 
Tyvärr har möjligheten att kontrollera eller försöka verifiera dess korrekthet varit 
starkt begränsad. Kunde kvalitén och även i viss mån mängden av indata ökas 
skulle modellen vinna mycket på detta.  
 

11.3 Fortsatta studier 
 
Det vore intressant att undersöka en kombination av testfall 3 som använder en 
mjukare reglering med den höjdberoende modellen. Detta skulle resultera i en 
större minskning av producerad energi och därmed också intäkt då magasinen 
aldrig skulle nå den nivå då de enligt modellen ses som fulla vilket skulle leda till 
att korrektionsfaktorn alltid är mindre än ett. Detta testfall skulle ge ett mer 
rättvisande värde på vad som förloras när den fulla reglerhöjden inte utnyttjas fullt 
ut.  
 
Det skulle överlag vara bra att kunna koppla den höjdberoende modellen med den 
linjära heltalsmodellen vilket dock har visat sig mycket svårt. Detta skulle ge en 
modell som har mer egenskaper som liknar de som finns i systemet som den 
försöker representera.  
 
Ett intressant testfall skulle vara att undersöka de elcertifikatens inverkan på nivån 
i magasinen. Det kan vara så att optimeringen strävar efter att hålla 
magasinsnivåerna vid dessa stationer högre i jämförelse med de kraftverk som 
inte har rätt till elcertifikat, på grund av det extra bidraget som elcertifikaten ger. 
 
En modifiering av modellen skulle vara att istället för att maximera värdet av 
sparat vatten i slutet på perioden, kunde målet vara att ha en viss nivå i 
magasinen. Detta då det i själva verket kan vara icke önskvärt att ha fulla eller 
tomma magasin i slutet på planeringsperioden beroende på vilken tid på året slutet 
är. Denna metod skulle alltså göra modellen mindre känslig för vilket elpris som 
förväntas efter planeringsperiodens slut. 
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Modellen går att använda till många olika studier av systemet som inte har nämnts 
eller gjort inom ramarna för detta arbete. Det vore till exempel intressant att 
studera hur olika investeringar i systemet lönar sig eller inte. Här finns det flertalet 
scenarion som kan studeras relativt enkelt genom att indata ändras, till exempel 
hur en förbättrad utbyggnadsvattenföring eller en förhöjning av verkningsgrader 
genom turbinbyte i olika kraftverk påverkar systemet. Även påverkan av 
reparationsveckor, då en eller flera stationer är stängda kan undersökas. 
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Appendix A: Åsystemet 
Arbogaån 

 
Figur A.1: Arbogaån. 
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Svartån 

 
Figur A.2: Svartån. 
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Kolbäcksån 

 
Figur A.3: Kolbäcksån. 
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Hedströmmen 

 
Figur A.4: Hedströmmen. 

N Bredsjön (M) 

St. Korslången (M) 

Långvattnet (M) 

Malingsbo (M) St. Djurlången (M)

Skinnskatteberg

Uttersberg

östanfors

Norrhammar

Holmen

Nygårdsforsen Gisslarbo

Kolsva

Lillsvan

Lyftinge

Ekeby

östtuna

Kallstena

Damm (M) 
(M) = Manuell 

Kraftstation 



 
Appendix B: Kraftverken i systemet 

 105

Appendix B: Kraftverken i systemet 
 Effekt 

[MW] 
Fallhöjd
[m] 

Vatten- 
föring 
[m3/s] 

Turbintyp och 
antal   Generator Byggnations 

år 

Hedströmmen       

Skinnskatteberg 1,1 
0,2 19 9 1 SemiKaplan

1 Francis 
Asynkron 
Synkron 

1982 
1941 

Östanfors 0,3 
0,1 8,3 8,5 2 Francis Synkron 1925 

Norrhammar 0,4 4,5 9,5 1 SemiKaplan   Asykron 1985 
Holmen 0,2 4 5,5 1 Francis Synkron 1942 
Nygårdsforsen 1,2 12,4 13 1 Francis Synkron 1952 
Kolsva 0,8 7 15 1 Kaplan Asynkron 1985 
Lyftinge 0,5 5 13 1 Kaplan Synkron 1945 
Ekeby 0,8 6,5 15 1 Kaplan Asynkron 1986 
Östtuna 0,6 4,8 15 1 Rörkaplan Asynkron 1988 
Kallstena 0,3 4,7 12 1 Francis Synkron 1951 
Σ= 6,5      
Gisslarboån       

Gisslarbo 0,55 
0,55 30 4,5 2 Francis Synkron 1914 

Σ= 1,1      
Kolbäcksån       

Virsbo 0,7 
0,7 3 60 2 SemiKaplan

hävertturbiner Asynkron 1986 

Seglingsberg 0,7 
0,7 3,2 60 2 SemiKaplan

hävertturbiner Asynkron 1986 

Ramnäs 5,2 9,7 60 1 Kaplan Synkron 1960 
Surahammar 1 4,3 36 1 Kaplan Synkron 1927 

Ålsätra 0,7 
0,7 2,7 60 2 SemiKaplan

hävertturbiner Asynkron 1987 

Hallstahammar 16 29,7 60 1 Kaplan Synkron 1990 
Sörstafors 0,7 3,3 30 1 Kaplan Synkron 1937 

Västerkvarn 
0,7 
0,7 
0,7 

6,6 42 3 Francis Synkron 1915 

Σ= 29,2      
Arbogaån       
Frövifors 2,3 12,2 24 1 Kaplan Asynkron 1985 
Jäder 1 5 25 1 Kaplan Synkron 1943 

Grindberga 1,1 
1,1 6,5 45 2 Kaplan Asynkron 1989 

Σ= 5,50      
Svartån        
Skultuna 1,3 18 8 1 Kaplan Asynkron 1990 

Turbinhuset i V-ås 0,075 
0,075 3,6 5,2 2 Kaplan Asynkron 1996 

Σ= 1,45      
Total Σ= 43,75      

Tabell B.1 Kraftverken i systemet.
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Appendix C: Produktionskurvor 

 

 
Figur C.1: Produktionskurva för Jäder. 
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Figur C.2: Produktionskurva för Ramnäs. 
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