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Sammanfattning  
Denna rapport presenterar resultat från en studie där inverkan av så kallade smartaelnäts-
teknologier/lösningar har analyserats. Utöver egna analysresultat identifieras behov av 
framtida forskning, detta kompletteras med hänvisningar till fördjupningsmaterial Smarta-
elnätsteknologier innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar och risker. Ett behov 
av att utveckla nya metoder för tillförlitlighetsberäkningar och riskanalys har identifieras. På 
grund av bristande erfarenhet gällande många nya tekniker och lösningar av smartaelnäts-
teknologier är det värdefullt med demonstrationsanläggningar såsom Smart Grid Gotland, 
varifrån indata har erhållits. Information om Smart Grid Gotland och Gotlands elkraftsystem 
sammanfattas i rapporten. Gotlands regionnät har även implementerats i datorverktyget 
NEPLAN. En visuell modell av ett elnät med integrerade smartaelnätsteknologier som kan 
illustrera möjligheter och utmaningar ur ett systemperspektiv. I rapporten behandlas även 
frågan om framtida kompetensbehov till följd av smarta elnät ur ett riskperspektiv.  
 
En stor mängd timvis väderdata har bearbetats och analyserats tillsammans med timvis data 
för elkonsumtion och lokal elproduktion. Samband mellan olika parametrar har identifierats, 
vilka kan vara värdefulla att använda sig av vid utvecklandet av smarta lösningar i elnätet. 
Resultat från denna initiala analys av indata har använts i genomförda analyser, men kan 
även vara användbarts referensmaterial i andra studier. Ett analysverktyg har tagits fram för 
att analysera integrering av elproduktion från både vindkraftturbiner och solkraft, analys av 
acceptgränser, dynamisk belastningsförmåga och energilager. Hänsyn tas till vädrets 
påverkan på elproduktions- och elkonsumtionsmönster samt överföringskapacitet.  
 
Dynamisk belastningsförmåga innebär att systemets överföringskapacitet varierar dynamiskt 
med avseende på externa parametrar såsom väder, vilket ökar möjligheten att nyttja ekraft-
system mer effektivt. Analysresultat från flera olika scenarion presenteras i rapporten, vilka 
visar på olika exempel avseende hur elnätet kan hantera högre maxnivå av elkonsumtion 
och/eller elproduktion utan fysiska nätförstärkningar. I rapporten presenteras även exempel 
på hur denna lösning i vissa fall kan öka leveranssäkerhet. Potential av att använda 
sammanlagring mellan elkonsumtion och lokal elproduktion har analyserats, det vill säga hur 
dessa tar ut varandra. Även resultat för olika risknivåer med avseende på överlast har 
analyserats för flera olika scenarier, med och utan dynamisk belastningsförmåga. Om över-
last endast medför ökat slitage går det att tänka sig att det kan tillåtas under korta perioder.  
 
Energilagring har analyserats ur ett teknikneutralt perspektiv och resultat redovisas som 
kravlistor. Av elproduktion från vindkraftturbiner respektive solkraft och elkonsumtion kan 
ett lika stort energilager höja maxeffekten av solkraft mer jämfört med övriga analyserade 
kategorier. Även energilager i systemdel innehållendes både elkonsumtion och elproduktion, 
vilken har problem med både import- och exportbegränsningar, har analyserats. Denna 
kombination balanserar ofta varandra så att överlast undviks; energilagret tar hand om de 
två ytterligheterna: export- respektive importtoppar. Hur energilager potentiellt kan 
användas för att höja leveranskvalitet har också analyserats. Energilager som hanterar 
överföringstoppar behöver endast användas under en liten period av årets timmar och skulle 
därför kunna användas för flera olika saker såsom att öka leverenssäkerhet. 
 
I ett appendix till rapporten görs en ansats till att koppla studiens innehåll till 
rekommendationer presenterade i Samordningsrådet för smarta elnäts handlingsplan.   
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Förord 
Projektet är utfört på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) på uppdrag av Samordningsrådet 
för smarta elnät under 2014. Projektet har utförts inom forskargruppen RCAM [1], Skolan för 
elektro- och systemteknik (EE), KTH som idag leds av dr. Patrik Hilber. Huvudutförare är 
dr Carl Johan Wallnerström, samt projektledare professor Lina Bertling Tjernberg. Lina 
Bertling Tjernberg har en nationell och internationell erfarenhet av arbete inom smarta elnät. 
Projektet har delvis bedrivits parallellt med ett annat projekt på uppdrag av 
Samordningsrådet för smarta elnät, vilket presenteras i mer detalj i avsnitt 1.4.1. 
 
KTH är delaktiga i Smart Grid Gotland [2] och ett utbyte av idéer, data och resultat har skett 
inom detta projekt. Kontakt har skett med David Erol (Vattenfall), Erik Segergren (ÅF) och 
Julio Gadea-Travi (Gotland Energi AB/Vattenfall). Dialog och kunskapsutbyte har även skett 
med avdelningen för Industriella informations- och styrsystem som också sammarbetar med 
Smart Grid Gotland, exempelvis professor Lars Nordström, Daniel Brodén, Claes Sandel och 
Mikel Armendariz. Smart Grid Gotland och elnätet på Gotland presenteras i mer detalj i 
avsnitt 2.1. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund  

1.1.1 Smarta elnät och etablering av ett samordningsråd  
Det globala energisystemet befinner sig i en gigantisk omställning. Övergripande mål är mer 
förnybara energikällor, ökad energieffektivitet och mindre användning av fossila bränslen. 
Ett av de viktigaste medlen för att nå dessa mål är smarta elnät [3]. Idag satsar exempelvis 
USA, Europa och Kina miljarder på att bygga ut och modernisera sina elnät [4] [5] [6]. 
Europa är världsledande inom många områden avseende utvecklingen av smarta 
elnätslösningar och EU var relativt tidiga med att sätta upp konkreta klimatmål [7]. I Sverige 
inrättades ett Samordningsråd för smarta elnät [8] (vidare angivet Samordningsrådet) 2012 
på uppdrag av näringsdepartementet med uppdrag att ta fram en handlingsplan [9] för 
Sveriges strategiska arbete inom smarta elnät [10]. 
 
I arbetet att ta fram denna handlingsplan för smarta elnät behövs ökad kunskap om vilka 
möjligheter som ny teknik erbjuder. Det gäller såväl kunskap om de teknologier och 
lösningar som redan finns på marknaden, men som ännu inte fått fullt genomslag, såväl som 
ny teknologi som bedöms vara tillräckligt mogen för att kunna användas inom de närmaste 
fem åren. Denna studie kring smartaelnätsteknologier som utförts vid KTH inom 
forskargruppen RCAM1 syftar till att ge ökad kunskap kring dessa frågor. 

1.1.2 Genomförd förstudie av STRI och förslag på klassificering 
Samordningsrådet har låtit utföra ett antal olika studier i arbetet med handlingsplanen. En 
av dessa studier av olika tekniklösningar för smarta elnät har utförts av STRI [11]. Studien 
ger en strukturerad översikt av vilka framtida utmaningar som kan uppstå i elnätet relaterat 
till introduktionen och nyttjandet av förnybar elproduktion, styrning av energiförbrukning, 
effektreduktion vid effekttoppar och aktivare elkunder med förändrade elkonsumtions-
mönster. Med utgångspunkt från dessa utmaningar görs en detaljerad genomgång av hur de 
kommer att påverka olika tekniska aspekter av nätverksamhet. I en avslutande del [11] 
presenteras förslag till en översiktlig klassificering och beskrivning av nya funktioner, 
teknologier och regelverk som kan bidra till att undanröja hinder och hantera utmaningar i 
elnäten. Den klassificering som föreslagits är följande: 

• Lösningar i nätet 
• Krav på nätanvändare och deras utrustning 
• Deltagandet av nätanvändare 
• Marknadsbaserade lösningar 
• Lösningar på kundsidan av mätaren 

 
För detaljerad förklaring av kvalificeringens kategorierer, se STRI-studien [6]. I denna 
rapport presenteras analysresultat inom kategorin ”lösningar i nätet”. 

                                                        
1 Reliability Centred Asset management (Tillförlitlighetsbaserad underhållsstyrning) med speciell kompetensinriktning mot 
elnät. 
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1.1.3 Kategorin lösningar i nätet 
I studien genomförd av STRI [11] exemplifieras områden inom kategorin ”lösningar i 
elnätet”. Här följer en sammanfattning av dessa exempel:  

1) Batterilagring 
2) Dynamisk belastningsförmåga, ofta benämnd dynamic rating i litteraturen 
3) Avancerade metoder för skydd och spänningsreglering i distributionsnät 
4) Automatisering av skyddsutrustning för ökandet av tillförlitlighet  

 
Samordningsrådets referensgrupp för Forskning, teknikutveckling och kunskapsförsörjning 
(FoU) har identifierat nyckelområden för behov av fördjupning. Av dessa nyckelområden är 
följande kopplade till lösningar i elnätet: 

• Styr- och kontrollsystem för transmission och distribution (punkt 2-4) 
• Lagringsteknologier som systemstöd (punkt 1) 
• Penetrering av kraftelektronik i elnätet (punkt 3) 
• Övergången från analog till digital övervakning och skydd (punkt 3)  
• Materialteknologi  

Inom parantes anges eventuell koppling till de fyra områden som exemplifieras av STRI 
tidigare i detta avsnitt. Vissa av dessa punkter överlappar mer eller mindre fler kategorier än 
lösningar i elnätet.  

1.2 Syfte, mål och avgränsningar 

1.2.1 Syfte och mål 
Denna studie ger en fortsättning av studien utförd av STRI [11] vilken introducerats i avsnitt 
1.1.2. Avsikten är att välja ut speciellt intressanta teknologiområden för fördjupade 
inventeringar och analyser som kan bidra till att hantera elkraftsystemets framtida 
utmaningar i Sverige utifrån den klassificering som föreslagits i [11] .Syftet är att genomföra 
fördjupade inventeringar och analyser för de smartaelnätsteknologier som i STRI-studien 
[11] klassificerats som lösningar i elnätet. Huvudmålmål att inkludera resultat från:  

• Fördjupad analyser avseende möjlighet att öka systemets acceptgränser för att möta 
mer omfattande anslutning av distribuerad generering och ny elkonsumtion med 
hjälp av smartaelnätsteknologier. 
o Analys, resultat och diskussion presenteras avsnitt 2.4 och i kapitel 4. 
o Slutsatser, se avsnitt 7.1.1-7.1.4. 

Utöver det är målsättningen att inkludera:  
• Undersökning av nya risker och analys av värdet av ”smarta” lösningar.  

• Analys, resultat och diskussion, se avsnitt 5.1-5.2 och avsnitt 6.1. 
• Slutsatser, se avsnitt 7.1.6  

• Analyser och diskussion avseende möjlighet att förbättra elnätets leverenssäkerhet, 
tillförlitlighet och robusthet med hjälp av smartaelnätsteknologier. 

• Analys, resultat och diskussion presenteras i avsnitt 5.3-5.4. 
• Slutsatser, se avsnitt 7.1.5. 

• Undersökning av kompetensbehov för smarta elnät på kort och lång sikt ur ett 
riskperspektiv. 

• Analys, resultat och diskussion presenteras i kapitel 6. 
• Slutsatser se avsnitt 7.1.6. 

• Modell av ett elnät med integrerade smartaelnätsteknologier som kan illustrera 
möjligheter och utmaningar ur ett systemperspektiv. 

• Presenteras i avsnitt 2.1.4 (NEPLAN + PSS/E) och kapitel 3 (Matlab) 
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1.2.2 Avgränsningar 
Analyser ska ske ur ett systemperspektiv, exempelvis studeras hur tillgängliga 
lagringsmöjligheter kan påverka elnätets egenskaper, men lagringsteknologiernas tekniska 
lösningar studeras emellertid inte. Analyser fokuserar på region- och lokalnät, även om vissa 
slutsatser och resultat med avseende på regionnät även kommer att vara relevanta för 
transmissionsnivå. 
 
Projektet täcker många vitt skilda områden inom kategorin lösningar i elnätet, avgränsas till 
att ge kompletterande analyser inom detta område och gör på icke sätt anspråk på att vara 
heltäckande eller ge uttömmande svar; inte heller ge en teoretisk introduktion till ämnet. En 
kort summering av parallella projekt på uppdrag av Samordningsrådet och 
rekommendationer till fördjupade studier ges i avsnitt 1.4, och rekommendationer om 
identifierat behov av fortsatt och fördjupad analys och forskning utifrån resultat i denna 
studie återges i avsnitt 7.2. 

1.3 Metod och disposition 

1.3.1 Metod 
Projektet består av flera olika delar, vilka har angripits och analyserats på olika sätt. En 
förberedelse har varit inläsning av genomförd förstudie [11] och allmän litteraturstudie (se 
bland annat avsnitt 1.4.2). Kontakt har etablerats med Smart Grid Gotland (se avsnitt 2.1) 
och indata har samlats in från olika källor (se avsnitt 2.2). Analys av systemets acceptgränser 
med och utan dynamisk belastningsförmåga; med integrering av olika lokal elproduktion, 
konsumentminister, energilagring etc. har gjorts med hjälp av analysmodell i Matlab. 
Modellen fokuserar mycket på samband mellan olika väderparametrar och egenskaper i 
framtidens elnät. Även om analysmodellen exemplifieras av data från Gotland, är 
presenterade slutsatser generellt tillämpbara och modellen är flexibel att anpassa och 
utveckla. Eftersom Gotland har många speciella förutsättningar sammanfattas resultat från 
en studie av ett annat elnät för att undersöka generaliserbarheten av vissa aspekter, se 
avsnitt 2.5. Analysverktygets algoritm beskrivs i kapitel 3.  
 
Analys och diskussion om tillförlitlighet, risker och robusthet i framtidens elnät (se kapitel 5) 
baseras bland annat på erfarenheter, kunskap och andra pågående projekt inom 
forskargruppen RCAM, i kombination av ny erfarenhet som erhållits genom litteraturstudier. 
Även resultat från en tidigare studie [12] som analyserar dynamisk belastningsförmåga och 
integrering av vindkraft sammanfattas (se avsnitt 4.2.5 och 5.3.2) och kompletterar resultat 
från nygjorda analyser. 
 
Gotlands regionnät har även lagts in i datorverktyget NEPLAN (se avsnitt 2.1.4), vilket ger ett 
illustrativt visuellt exempel och möjlighet till framtida analyser.  

1.3.2 Disposition 
Kapitel 1 ger en introduktion till ämnet och projektet. Det beskriver även hur det 
kompletterar andra studier och ger förslag på fördjupningslitteratur.  
 
Kapitel 2 redovisar vilka indata som har använts, hur indata har bearbetats och även initiala 
analyser av indata såsom hur olika parametrar korrelerar med varandra. Det sistnämnda kan 
vara värdefullt för att identifiera strategier om hur elnätet kan konstrueras och drivas 
”smartare”. Även fungera som referensmaterial. I kapitel 2 ges även en introduktion till 
elkraftsystemet på Gotland generellt och demonstrationsprojektet ”Smart Grid Gotland” 
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specifikt, varifrån kunskap och exempel har hämtats. En modell av Gotlands regionnät har 
implementerats i datorverktyget NEPLAN.  
 
Kapitel 3 beskriver ett analysverktyg som har tagit fram i Matlab och vars resultat 
presenteras i kapitel 4.  
 
Kapitel 4 består mestadels av resultat erhållna från framtaget analysverktyg, vilka utgör en 
stor del av detta projekt. Det inkluderar analys av integrering av olika former av förnybar 
distribuerad generering, analys av användbara korrelationer, energilager, dynamisk 
belastningsförmåga (ofta kallad ”dynamic rating”). 
 
Kapitel 5 samlar ihop alla delar som har med tillförlitlighet, risker och robusthet kopplat till 
smartaelnätsteknologier. Kapitlet inkluderar bland annat en generell introduktion till ämnet, 
nya risker, integration av andra sekundära system och automatisering, grunderna till 
tillförlitlighetsanalys av skyddsutrustning och analys av hur smarta lösningar kan öka 
leveranssäkerhet, både ur kund- och producentperspektiv.  
 
Kapitel 6 inventerar och diskutera kompetensbehov för smarta elnät på kort och lång sikt ur 
ett riskperspektiv och identifierar behov av att utveckla nya analysverktyg samt behov av 
fortsatt forskning. 
 
Kapitel 7 innehåller ett avsnitt med slutsatser och ett avsnitt som föreslår fortsatta studier 
baserat på innehållet i denna rapport. 
 
Utöver detta finns det ett appendix där rekommendationer från Samordningsrådets 
handlingsplan [9] jämförs med innehållet i denna rapport för de fall det finns en koppling. 

1.4 Parallella projekt och rekommenderat fördjupningsmaterial 

1.4.1 Parallellt projekt under våren 2014 på uppdrag av samordningsrådet 
Ett parallellt projekt har utförts under våren 2014, vars slutrapport presenterades 30 april 
2014 [13] utfört inom forskningsprogrammet North European Power Perspectives (NEPP) 
med titeln: ”Teknik för smarta elnät för själva elnäten – kartläggning och behovsanalys”. Det 
så kallade NEPP-projektet kompletterar detta projekt och utförare av detta projekt har 
deltagit på möten inom ramen för NEPP-projektet samt har hållits uppdaterade med 
delresultat. Personer från ABB, Elforsk, KTH, Svenska Kraftnät och Svensk Energi 
medverkade inom NEPP-projektet. 
 
Projektet inom NEPP är en syntes som lyfter fram smartaelnätsteknologier. Slutrapporten 
ger även en god allmän introduktion till ämnesområdet. Varje exempel som listas fokuserar 
på följande tre steg som alltid på ett eller annat sätt är inkluderade inom 
smartaelnätsteknologier: 1) någon form av mätning, 2) analys av mätdata och till sist 
3) beslut/styrning med avseende på analys. Ofta är alla tre steg automatiserade i motsats till 
traditionell drift av elnät. 
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Totalt inkluderas 15 exempel i rapporten på konkreta implementeringar i elnätet på 
teknikmognadsnivå 5-9 (inkluderar följande stadier: teknisk verifiering, demonstration, 
produktutveckling och kommersialisering). Exemplen är indelade på fyra huvudkategorier av 
lösningar i elnätet:  

1. Tillräcklig elkvalitet trots mycket vind- och solkraft. 
2. Överföring av energi på elnät närmare verkliga gränser. 
3. Färre och kortare elavbrott. 
4. Integrering av el från flödande energikällor över mycket stora avstånd. 

1.4.2 Rekommenderad övrig fördjupningslitteratur   
Inom STRI- [11] och NEPP-studien [13] ges översakliga introduktioner till ämnesområdet 
smarta elnät på svenska. Exempel på fördjupningslitteratur:  

• Övergripande om smarta elnät (utöver tidigare nämnt) och publikationer om 
demonstrationsanläggningar:  

o Omfattande rapport om smarta elnät ur nätägarperspektiv [14]. 
o Ger exempel på demonstrationsanläggningar för smarta elnät i Europa [15]. 
o Demand respons och en mycket god introduktion till Smart Grid Gotland [16]. 

• Tillförlitlighetsrelaterade frågor och dylikt 
o Tillförlitlighet med fjärrstyrning [17]. 
o Littetraturgenomgång av primär- och sekundärutrustning ur ett 

tillförlitlighetsperspektiv [18]. 
o Kundavbrottskostnader i smarta elnät [19]. 
o Använda fjärrstyrning av smarta elmätare och om kvalitetsaspekter [20]. 
o Hur automatiserade system påverkar tillförlitligheten på stationsnivå [21]. 
o ”Smart Grid metrics” [22]  

• Energilagring och hur elfordoneventuellt kan påverka elnätet i framtiden: 
o Om energilagring i elnätet [23]. 
o Omfattande genomgång av integrering av distribuerad elproduktion och om 

energilagring [24]. 
o Om elfordons potentiella påverkan på elnätet [25]. 

• Dynamisk belastningsförmåga (dynamic rating) 
o Sammanfattning av utmaningar och möjligheter med dynamisk 

belastningsförmåga ur ett branschperspektiv [26]. 
o Dynamisk belastningsförmåga och nätintegration av distribuerad generering 

(fokus på vindkraft) [12]. 
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2 Indata med initial analys och introduktion till 
Smart Grid Gotland 

2.1 Gotlands elkraftsystem och Smart Grid Gotland 

2.1.1 Introduktion 
Även om projektet använder gotlandsdata som input till antaganden och modellering, har 
analysmodeller utformats så att resultat kan användas till att dra generella slutsatser. 
Emellertid har Gotland en speciell sammansättning (se avsnitt 2.1.2) och det vore av värde att 
förbättra generaliserbarheten genom att komplettera med indata från flera olika elnät. I 
avsnitt 2.5 jämförs vissa resultat avseende Gotlands elnät med resultat från en studie där ett 
annat elnät har använts.  
 

 

Figur 1 – Övre bilder: HVDC-länk till fastlandet (till vänster), respektive HVDC- länk mellan norra 
och södra delen av ön; nedre bilder: illustrationer kopplade till Smart Grid Gotland [2] [27] 

 
Data har erhållits från nätägaren på Gotland, Gotland Energi AB (GEAB), se avsnitt 2.1.2. 
Demonstrationsprojektet Smart Grid Gotland presenteras i avsnitt 2.1.3. Det finns flera 
anledningar till att använda data från Gotlands elnät. Utöver att det finns ett pågående 
demonstrationsprojekt för smarta elnät [2], finns det andra fördelar. Det är ett isolerat elnät 
(av geografin), tillräckligt litet för att få en god översiktsbild, men ändå stort nog för att 
illustrera ett mindre fullständigt elnät [28]. Det finns redan idag stora utmaningar och 
möjligheter med förnybar lokal elproduktion då elproduktion från vindkraft har närmat sig 
taket för vad elnätet klarar av med traditionell teknologi och befintlig infrastruktur; ön är 
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förbunden med fastlandet via HVDC-länk varifrån det idag uppstår både export- och 
importsituationer [16]. Figur 1 ger en översikt över Gotland, dess HVDC-länkar och 
elkraftsystem ur ett smartaelnätsperspektiv. 

2.1.2 Gotlands elkraftsystem 
Informationen om Gotlands elnät har främst erhållits från, [16], erhållna data från Gotland 
Energi AB tillsammans med intervju med person på elnätsföretaget och internrapport från 
GEAB [27].  
 
Gotland är förbundet till fastlandet (Västervik-Ygne, se Figur 1) via två parallella 96 km långa 
sjökablar HVDC (högspänd likström) med en kapacitet på 2*130 MW och med spänningsnivå 
150 kV. Redan 1952 förbands Gotland med HVDC, vilket var den första kommersiella 
användningen i världen. Vidare finns sedan några år en dubbel landbaserad HVDC-
light/VSC-länk2 på ön (Näs-Bäcks, se Figur 1) för att hantera stora mängder elproduktion 
från vindkraft i söder nära Huborg med området runt Visby där det finns mest elkonsumtion 
och även länken till fastlandet (Bäcks och Ygne ligger nära Visby). Om ett avbrott skulle 
uppstå i länken till fastlandet finns gasturbiner som kan startas inom 10-20 minuter och 
ersätta import i nödfall [28]. Det finns även flera mobila dieseldrivna kraftverk på 
lågspänningsnivå 0,4 kV för att lokalt kunna reducera konsekvensen av avbrott.  
 
Elnätet övervakas från en driftcentral i Slite. Dess regionnät består dels av 70 kV med 
ca 200 km ledning/kabel och 20 stycken fördelningsstationer samt 30 kV med ca 100 km 
ledning/kabel och 3 fördelningsstationer. Gotlands regionnät kan delvis beskrivas som ett 
transmissionsnät i miniatyr eftersom Gotland är isolerad från övriga nordiska elkraft-
systemets transmissionsnät. Lokalnäten har spänningsnivån 10 kV och utgörs av ca 2 000 km 
ledning/kabel samt drygt 2 100 nätstationer (10/0,4 kV). Elnätet hade år 2010 mer än 400 
stycken fjärstyrda brytare och frånskiljare. Sådant beräknas succesivt öka i de flesta elkraft-
system som en del av mer automatisering och som är en del av smartaelnätsteknologier  
 
Det fanns 2011 vindkraftturbiner med total installerad effekt på 170 MW. Det intressanta ur 
smartaelnätsanalysperspektiv är att elnätet med nuvarande teknologi och infrastruktur 
beräknas kunna hantera 195 MW, dvs. att vindkraften redan idag ligger nära sin övre 
beräknade gräns. Elproduktionen 2011 låg på 340 GW, vilket motsvarar 38 % av Gotlands 
elkonsumtion. Dock är både elkonsumtionen och elproduktionen från vindkraftsturbiner 
ojämnt utspridda över året (se avsnitt 2.4), vilket gör att det kan ske både höga import- och 
exporttoppar. På sikt kan det således bli kapacitetsproblem åt båda hållen i HVDC-länken till 
fastlandet och det finns planer på att öka dess kapacitet. Vidare har Gotland ovanligt mycket 
elkonsumtion från industrikunder [16], bland annat står ett enskilt företag (Cementa) för 
ca 30 % av den totala årsförbrukningen. En annan skillnad mot ett genomsnittligt område i 
Sverige är en relativt stor mängd sommargäster, vilket eventuellt delvis skulle kunna tänkas 
kompensera för industrins lågsäsong ur ett elkonsumtionsperspektiv. Eventuell effekt som 
Gotlands kundsammansättning har på analyser diskuteras i avsnitt 2.4.4 och avsnitt 2.5.  

                                                        
2HVDC-light är utvecklad teknik av ABB och det generella uttrycket för tekniken anges idag HVDC-VSC (voltage-
source converter) 
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2.1.3 Summering av Smart Grid Gotland 
Smart Grid Gotland är ett utvecklings- och demonstrationsprojekt som ska visa hur det är 
möjligt att modernisera ett befintligt elnät för att ansluta mer förnybar energi med bevarad 
eller förbättrad elkvalitet [2] [29]. Projektet har pågått sedan 2011; första fysiska installation 
skedde oktober 2013 (solceller), under november 2013 installerades smarta elmätare och 
under 2014 påbörjas installation av nya styr- och övervakningssystem. Smart Grid Gotland 
består av nio delprojekt: 

1. Marknadstest 
2. Integration av vindkraft 
3. Elkvalitet med distribuerad generering* 
4. Marknadsinstallationer* 
5. Smarta elmätare 
6. Smarta fördelningsstationer och landsbygdsnät 
7. Kommunikationsteknik 
8. Energilager 
9. Smart SCADA 

*Dessa två går under namnet ”Smart Kund Gotland” 
 
För mer detaljerad information om Smart Grid Gotland, se bland annat: [2], [16] och [29]. 

2.1.4 Modell i NEPLAN och PSS/E av Gotlands regionnät 
Gotlands regionnät har inom detta arbete implementerats i datorverktyget NEPLAN, vilket 
illustreras i Figur 2. En modell av ett elnät med integrerade smartaelnätsteknologier, kan visa 
på möjligheter och utmaningar ur ett systemperspektiv. I NEPLAN finns möjlighet att göra 
olika sorters analyser, bland annat tillförlitlighetsberäkningar och beräkningar av effektflöde. 
Grundstrukturen är färdig, men modellen är fortfarande under utveckling och resultat 
kommer att redovisas i framtida arbete, se avsnitt 7.2. 
 

 

Figur 2 – Gotlands regionnät implementerat i NEPLAN 
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En förenklad modell av Gotlands regionnät finns även tillgänglig i PSS/E, vilken dock ej är 
framtagen inom detta projekt, utan erhållen är från GEAB. 

2.2 Tillgängliga datakällor  

2.2.1 Nät-, elproduktions- och elkonsumtionsdata 
Från GEAB har det erhållits en förenklad modell av Gotlands elnät i PSS/E. Även en intern 
KTH-rapport [27] finns tillgänglig från ett tidigare sammarbete mellan GEAB och KTH samt 
ett examensarbete [16] som gjorts på KTH, vilka båda ger god generell information om 
elnätet. Timvis data för hela Gotland gällande elproduktion (främst från vindkraft) och 
elkonsumtion har erhållits för perioden sista september 2011 till första oktober 2012. Även 
om förändringar har skett sedan dess är dessa data tillräckliga för att skapa en generell 
modell och antaganden om exempelvis hur elproduktion och elkonsumtion beror av vädret. 
Med tanke på Gotlands speciella struktur har även en jämförelse gjorts med liknande resultat 
från en annan studie för att identifiera likheter och skillnader, se avsnitt 2.5.  

2.2.2 Tillförlitlighetsdata 
Från branchorganisationenen Svensk Energi har tillförlitlighetsdata för Gotlands elnät 
erhållits för perioden 2004-2010 [24]. Svensk Energi samlar varje år in tillförlitlighetsdata 
från en majoritet av de svenska elnätsföretagen på frivillig basis sorterade efter bland annat 
komponentkategori, felorsak och spänningsnivå. Även Energimarknadsinspektionen (EI) 
[30] samlar in felstatistik. Numera är det ett krav för elnätsägarna att rapportera in på 
kundnivå till EI. Emellertid är det svårt att få tillgång till god och tillförlitlig data gällande 
nya smartaelnätsteknologier [18] och dess integrering i elnäten och även det som finns kan 
snabbt bli inaktuellt på grund av snabb teknikutveckling. Därför görs litteraturstudier och 
bedrivs olika pilotprojekt [15]. Risker och tillförlitlighet ur ett smartaelnätsperspektiv 
behandlas främst i kapitel 5. 

2.2.3 Öppna data  
Sedan 2010 finns i Sverige lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den 
offentliga förvaltningen, den så kallade PSI-lagen, vilket bygger på ett EU-direktiv 
(2003/98/EG). Målet är att göra mer offentlig data öppen och fritt tillgänglig för att bland 
annat främja demokrati, innovation och tillväxt [31].  

2.2.4 Väderdata 
En myndighet som har öppnat upp sina data är Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI) [32], där de data som behövts för analyserna har kunnat hämtas. Det 
inkluderar: Timvis data under drygt 40 år (1970-2003) avseende vindhastighet och 
temperatur vid Visby Flygplats samt mer detaljerade data timvis för perioden sista september 
2011 till första oktober 2012 (samma som elproduktion och elkonsumtion) för både Visby 
Flygplats och Huborg. Visby Flygplats är vald eftersom den har en lång mätserie, ligger nära 
där det finns mycket elkonsumtion och relativt nära förbindelsen med fastlandet. Huborg 
ligger på Gotlands sydspets och är vald eftersom det där finns stora mängder vindkraft.  
 
När det gäller indata för vindhastighet kan det vara viktigt att ta i beaktning att den varierar 
lokalt på grund av terräng och på olika höjd, vilket kan påverka analysresultat med avseende 
på vindkraft och dynamisk belastningsförmåga [12] (se avsnitt 3.3 och 4.2). Såhär skriver 
SMHI [32] om vindmätning: ”En vindmätare […] ska enligt föreskrifterna placeras på tio 
meters höjd över en slät yta utan störande objekt i omgivningen. Detta är i praktiken ofta 
svårt att uppnå. Det kan t ex finnas byggnader eller vegetation i närheten, men placeringen 
av mätstationen görs för att i möjligaste mån minimera dessa felkällor.” 
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För att utvärdera giltigheten i att använda tillgänglig vindhastighetsdata i analys av vindkraft 
studeras sambandet mellan Gotlands elproduktion från vindkraftturbiner och SMHIs 
vinddata som använts, se avsnitt 2.4. Även sambandet mellan vinddata på Visby flygplats och 
Huborg har studerats vilket redovisas i Tabell 2, avsnitt 2.4.1. 

2.3 Bearbetad och sammanställd indata 
I detta avsnitt redovisas hur indata har sammanställts, bearbetats och analyserats på olika 
sätt. I en excellfil finns data sammanställd för varje timme under ett år; 8784 rader, en för 
varje timme under ett skottår. Detta år valdes på grund av att elproduktions- och 
elkonsumtionsdata från Gotland för denna period finns tillgänglig. Följande kolumner finns i 
sammanställd Excellfil (se Tabell 1): 

• Temperatur Visby flygplats. Eftersom temperatur och förbrukning korrelerar starkt 
[33], se bl.a. resultat i avsnitt 2.4-2.5, är det bra att mäta temperatur där flest 
elkunder finns. 

• Vindhastighet Visby 
• Vindhastighet Huborg, Gotlands sydspets där mest vindkraft finns. Ett syfte att ta 

med båda platserna är att Visby har bättre historisk vindstatistik, medan Huborg är 
mer relevant i projektet. I och med att båda tas med kan sambandet mellan dem 
kontrolleras (se Tabell 2). 

• Elproduktion från vindkraftturbiner 
• Elkonsumtion 
• Export/import  
• Antalet pågående störningar i nätet under varje timme som påverkar minst en kund 
• Antalet bortkopplade kunder mellan varje timme. 
 

Tabell 1 – Exempel på indata i Excell när olika datakällor sats samman för att kunna jämföra 
samband under enskilda timmar 

 
 
I en annan excellfil finns timvis data för drygt 40 år med temperaturer och vindhastighet 
avseende Visby flygplats vilket används som indata till den analysmodell som utvecklats, se 
avsnitt 3.1.3. 

År M D T Veckodag ProduktionKonsumtion Import Temp Vindh Vindh2 Antal avbrott Bortk kunder
2011 10 1 1 6 26000 78800 52800 13,3 4 4,6 0 0
2011 10 1 2 6 19900 77300 57400 12,1 2 4,6 0 0
2011 10 1 3 6 16800 76700 59900 11,8 2 4,7 0 0
2011 10 1 4 6 18600 77000 58400 11,5 2 5,4 0 0
2011 10 1 5 6 21200 78900 57700 10,9 2 5,7 0 0
2011 10 1 6 6 12400 82100 69700 12 1 5,3 0 0
2011 10 1 7 6 6000 83700 77700 14 2 4,3 0 0
2011 10 1 8 6 3500 86900 83400 15 2 3 0 0
2011 10 1 9 6 1100 89600 88500 16,6 2 2,1 0 0
2011 10 1 10 6 600 91000 90400 16,1 4 2,9 0 0
2011 10 1 11 6 1000 90500 89500 15,9 5 3 0 0
2011 10 1 12 6 1200 88800 87600 15,9 5 4 0 0
2011 10 1 13 6 1400 88000 86600 16 3 2 0 0
2011 10 1 14 6 1600 86800 85200 15,3 4 2 0 0
2011 10 1 15 6 2400 85700 83300 14,3 3 4,1 1 1
2011 10 1 16 6 1600 87700 86100 13,3 1 3,2 0 0
2011 10 1 17 6 1700 93100 91400 11,9 1 2,7 0 0
2011 10 1 18 6 3500 96400 92900 10,6 1 2,1 0 0
2011 10 1 19 6 2700 96700 94000 9,1 1 2,6 0 0
2011 10 1 20 6 100 92600 92500 7,8 1 0,8 0 0
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2.4 Initial analys av indata, korrelationsstudier mm 
Detta avsnitt sammanställer, presenterar och analyserar indata. En del resultat och slutsatser 
kan erhållas direkt från detta, men det ger också input till några av de analysmodeller som 
presenteras i kapitel 3. Även om data är för Gotland, har även generella resultat och modeller 
tagits fram. Generaliserbarheten diskuteras och analyseras bland annat i avsnitt 2.5. 
Analysmodeller och resultat kan uppdateras och vidareutvecklas vid behov med fler 
datakällor. 

2.4.1 Korrelationer och allmänna iakttagelser – första översikt 
Extremvärlden bland de data som erhållits timvis under en ettårsperiod: 

• Väder: 
o Under aktuellt år varierade temperaturen mellan: -20,9 och 28,2 °C på Visby 

flygplats. Det kan jämföras med variationen under en 40-årsperiod från 
samma ställe då temperaturen varierade på mellan -22,4  och 32,9 °C. 

o Maximal uppmätt vindstyrka var 18 m/s på Visby flygplats och 20,7 m/s i 
Huborg under aktuellt år och vindstyrkan var som lägst noll (Visby) eller 
nästan noll (Huborg).  

• Elkonsumtion, elproduktion, export/import: 
o Elkonsumtionen varierade mellan 13 500 och 195 900 kWh/h för hela 

Gotland, dvs. ett maximalt värde på nästan 15 gånger högre än det minimala. 
Dels är det stor skillnad mellan sommar och vinter (se 2.4.2), dels på grund av 
andra mänskliga aktiviteter såsom industrier, dag/natt, helg/vardag och 
turism, se avsnitt 2.4.4. 

o Även om elkonsumtionen varierar mycket, är elproduktionens genererad från 
vindkraftturbiner ännu mer ojämn. Det förekom perioder med ingen 
elproduktion alls och det maximala värdet över året låg på 151 500 kWh/h. 

o Det vanligaste är att Gotlands lokala elkonsumtion är högre än dess 
elproduktion. Eftersom både elproduktion och elkonsumtion varierar mycket, 
förekomer det emellertid både perioder av nettoimport och nettoexport 
till/från Gotland via HVDC-länken till fastlandet. Under aktuellt år var 
nettoimporten, dvs. Gotlands elkonsumtion minus elproduktion aktuell 
timme, från fastlandet som mest 187 100 kWh/h och nettoexporten var som 
mest 68 700 kW/h. 

 
Korrelationer mellan indata presenteras i Tabell 2. Det ger en första överblick av de samband 
som eventuellt är intressanta att studeras senare mer i detalj. 
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Tabell 2 – Korrelationer mellan indata 

 Prod. Kons. Imp./ex. Temp. Vind1* Vind2* Tillf1** 
Kons. 0,22       
Imp./ex. -0,05 -0,71      
Temp. -0,05 -0,71 0,31     
Vind1* 0,78 0,15 -0,67 0,10    
Vind2* 0,84 0,22 -0,71 -0,04 0,81   
Tillf1** 0,01 0,03 0,01 0,05 0,05 0,05  
Tillf2** 0,01 -0,02 -0,02 0,01 0,03 0,03 0,68 
*Vind1 avser vindhastighet Visby flygplats och Vind2 avser vindhastighet Huborg. I genomsnitt blåser det 22 % starkare vind i 
Huborg jämfört med Visby flygplats. 

**Tillf1 är antalet registrerade störningar i nätet som vardera medför minst ett kundavbrott och Tillf2 är antalet bortkopplade 
kunder aktuell timme. 
 
En viss, om än låg (0,22), korrelation mellan elproduktion och elkonsumtion kan eventuellt 
ha positiva effekter när det gäller möjlig överföringskapacitet i noder med både elproduktion 
och elkonsumtion om bidragen tar ut varandra. Detta analyseras mer i avsnitt 4.1. 
 
Att vindhastigheten vid båda väderstationerna har hög korrelation med elproduktion från 
vindkraft och att väderstationernas vindhastighetsdata har hög korrelation sinsemellan tyder 
på att analys avseende elproduktion kan göras baserad på tillgänglig data på Visby flygplats. 
Detta undersöks mer noggrant i avsnitt 2.4.3. 
 
Att det i Sverige finns ett tydligt samband mellan temperatur och elkonsumtion har visats i 
många studier tidigare [34]. Det rör sig om en stark negativ korrelation eftersom låg 
temperatur medför hög energiförbrukning på grund av uppvärmning; det motsatta kan gälla i 
varma länder där luftkonditionering står för en signifikant andel av elförbrukningen. En mer 
noggrann analys av hur elkonsumtion och elproduktion beror av temperatur görs i avsnitt 
2.4.2, där även beroendet för olika temperaturintervall studeras.  
 
Ingen tydlig korrelation mellan tillförlitlighet och andra indata kan påvisas, men underlaget 
är alldeles för litet för att dra slutsatser kring detta.  

2.4.2 Temperaturberoende 
Figur 3 visar medelvärde av elkonsumtion, elproduktion från vindkraft och nettoimport som 
funktion av temperatur. I Tabell 3 ges olika parametrars extremvärden för olika 
temperaturer. Att det finns ett beroende mellan elproduktion från vindkraft och temperatur 
kan förklaras av att det ofta är högtryck och lägre vindstyrka när det är riktigt varmt eller 
kallt (speciellt när det är kallt som figuren visar) och högre vindstyrkor under vår och höst 
när temperaturen ofta ligger på 0-10°C. Detta är inget positivt samband eftersom det blåser i 
genomsnitt minst när elkonsumtionen är hög och följaktligen även elpris och behov av 
importkapacitet ofta är högt.  
 
När det gäller elkonsumtion är temperaturberoendet svagt vid låga och höga temperaturer 
men där emellan finns det nästan ett linjärt beroende. Troligen använd i princip maximal 
uppvärmning vid ca -10°C och vid höga utomhustempreturer har troligen andra faktorer än 
uppvärmning högre påverkan på elkonsumtion. 
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Det statistiska underlaget är som bäst (fler än 50 observationer per grad) för temperaturer 
mellan -6 och 22°C eftersom observationerna endast baseras på ett års data och det är endast 
under korta perioder det blir riktigt låga eller höga temperaturer.  
 

 

Figur 3 – Elkonsumtion och elproduktion som funktion av temperatur på Gotland 

En modell för beräkning av medel-, max- och minvärdet av elkonsumtion har tagits fram i 
avsnitt 3.2.1, vilken är baserad på den information av elkonsumtion och temperatur som 
sammanfattas i detta avsnitt. Där illustreras även en jämförelse mellan modellens värden och 
verkliga data. Den utgör en del av den övergripande analysmodellen i Matlab som 
presenteras kapitel 3. 
 
Tabell 3 anger olika extremvärlden uppmätta under exempelåret. Enheten är procent av 
årshögsta för respektive post, exempelvis motsavarar 100 % elkonsumtion 195 900 kWh/h 
eftersom det var det högsta timvärdet under året, medan 100 % elproduktion motsvarar 
151 500 kWh/h; varje enhet specificeras som fotnoter längst ner i tabellen. 
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Tabell 3 – Exempel på extremvärden (under exempelåret) vid olika temperaturer 

Temp 
[°C] 

Antal 
dagar 

Andel av 
tiden 

Max 
elkons.1 

Min 
elkons.1 

Max 
vinkp.2 

Max 
import3 

Max 
export4 

Max 
vindh. 

≤-15 27 0,31 % 95 % 76 % 25 % 98 % - 22 % 
-14 21 0,24 % 97 % 65 % 41 % 92 % - 28 % 
-13 25 0,28 % 100 % 65 % 44 % 85 % - 28 % 
-12 19 0,22 % 97 % 67 % 43 % 82 % - 28 % 
-11 17 0,19 % 90 % 72 % 35 % 89 % - 28 % 
-10 18 0,20 % 95 % 69 % 33 % 93 % - 39 % 

-9 31 0,35 % 90 % 63 % 23 % 82 % - 33 % 
-8 34 0,39 % 97 % 60 % 23 % 97 % - 39 % 
-7 20 0,23 % 95 % 60 % 35 % 97 % - 33 % 
-6 55 0,63 % 92 % 60 % 44 % 96 % - 33 % 
-5 49 0,56 % 97 % 58 % 78 % 100 % - 50 % 
-4 91 1,04 % 97 % 50 % 85 % 98 % - 50 % 
-3 106 1,21 % 90 % 50 % 67 % 93 % - 50 % 
-2 128 1,46 % 89 % 34 % 82 % 92 % - 50 % 
-1 254 2,89 % 87 % 34 % 95 % 84 % 28 % 89 % 
0 312 3,55 % 82 % 36 % 94 % 83 % 25 % 89 % 
1 339 3,86 % 79 % 37 % 94 % 78 % 41 % 83 % 
2 354 4,03 % 78 % 33 % 99 % 79 % 48 % 89 % 
3 495 5,64 % 79 % 29 % 100 % 76 % 64 % 78 % 
4 548 6,24 % 79 % 28 % 98 % 72 % 60 % 89 % 
5 552 6,28 % 79 % 28 % 97 % 67 % 72 % 100 % 
6 485 5,52 % 76 % 29 % 96 % 68 % 82 % 83 % 
7 423 4,82 % 74 % 28 % 97 % 64 % 88 % 89 % 
8 467 5,32 % 69 % 28 % 97 % 64 % 94 % 94 % 
9 423 4,82 % 68 % 29 % 98 % 65 % 99 % 83 % 

10 315 3,59 % 66 % 27 % 95 % 65 % 76 % 72 % 
11 266 3,03 % 63 % 28 % 92 % 60 % 63 % 67 % 
12 313 3,56 % 61 % 27 % 89 % 56 % 51 % 78 % 
13 372 4,23 % 59 % 28 % 97 % 54 % 68 % 78 % 
14 368 4,19 % 58 % 24 % 97 % 54 % 75 % 78 % 
15 377 4,29 % 58 % 27 % 95 % 56 % 66 % 72 % 
16 409 4,66 % 60 % 26 % 96 % 56 % 100 % 78 % 
17 326 3,71 % 58 % 31 % 95 % 54 % 53 % 67 % 
18 253 2,88 % 58 % 22 % 96 % 56 % 61 % 67 % 
19 172 1,96 % 59 % 19 % 97 % 55 % 51 % 61 % 
20 132 1,50 % 57 % 30 % 96 % 57 % 58 % 61 % 
21 76 0,87 % 57 % 36 % 96 % 57 % 55 % 56 % 
22 52 0,59 % 55 % 37 % 69 % 54 % 1 % 56 % 
23 22 0,25 % 55 % 37 % 67 % 50 % - 44 % 
24 21 0,24 % 54 % 35 % 69 % 53 % - 50 % 

≥25 16 0,18 % 52 % 44 % 62 % 52 % - 44 % 

1 Elkonsumtion: Årsmax = index 100 % som i detta exempelår motsvarar 195 900 kWh/h 

2 Elproduktion från vindkraft: Årsmax = index 100 % som i detta exempelår motsvarar 151 500 kWh/h 

3 Nettoimport: Årsmax = index 100 % som i detta exempelår motsvarar 187 100 kWh/h 

4 Nettoexport: Årsmax = index 100 % som i detta exempelår motsvarar 68 700kWh/h. Notera, endast för temperaturer mellan 
-1 och 22°C uppkom exportsituation under aktuellt år.  

 
Det går att göra flera iakttagelser utifrån Tabell 3. När det gäller elkonsumtion är det 
osannolikt att den når över 80 % om temperaturen är över noll grader och på sommaren når 
den sällan över 60 %. När det gäller elproduktion från vindkraft når den sällan över 50 % när 
det är under -5°C. Exportsituation uppnås aldrig när det är riktigt varmt eller kallt, även om 
det kan ändras i framtiden om elkonsumtionsmönster ändras och andelen distribuerad 
generering ökar. Det är högst importbehov när det är kallt; sällan över 60 % under sommaren 
trots hög sommarturism. 
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2.4.3 Vindhastighetsberoende 
Figur 4 visar medelvärdet av elkonsumtion och elproduktion genererad från 
vindkraftturbiner som funktion av vindstyrka. I Tabell 4 anges även extremvärlden för olika 
vindstyrkor. Elkonsumtion har endast en svag korrelation för alla vindintervall och är 
följaktligen inget som tas med i gjorda analyser. Som väntat är elproduktionen starkt 
beroende av vindstyrkan. Observera att det förekommer elproduktion även vid vidstyrkor 
nära 0 m/s, vilket förklaras med att mätningen sker lokalt på Visby flygplats och 
elproduktionen är ett medelvärde för hela Gotland. En annan intressant iakttagelse är att 
elproduktionen ökar med ökad vindstyrka upp till drygt 10 m/s, planar därefter ut, för att 
sedan minska efter ca 13 m/s. Det kan förklaras av att höga vindstyrkor korrelerar med 
stillestånd. Om det blåser >10 m/s i Visby flygplats, kan det vara betydligt hårdare vindar 
som träffar vindkraftverkens rotorblad vilket både kan medföra kontrollerade stopp och fel. 
Vid goda vindförhållanden är även nettoimporten av elektricitet från fastlandet i genomsnitt 
negativ, det vill säga exportsituation. 
 

 

Figur 4 – Elkonsumtion och elproduktion som funktion av vindhastighet på Gotland 

En modell för beräkning av medel-, max- och minvärdet av elproduktion från vindkraft har 
tagits fram i avsnitt 3.2.2, vilken är baserat på information av elkonsumtion och temperatur 
som sammanfattas i detta avsnitt. Den utgör en del av den övergripande analysmodellen i 
Matlab som presenteras kapitel 3. 
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Tabell 4 – Exempel på extremvärden (under exempelåret) vid olika vindhastigheter 

Vind 
[m/s] 

Antal 
dagar 

Andel 
av tiden 

Max 
elkons.1 

Min 
elkons.1 

Max 
vinkp.2 

Min 
vinkp.2 

Max 
import3 

Max 
export4 

0 89 1,01 % 84 % 27 % 34 % 0 % 87 % - 
1 607 6,91 % 95 % 19 % 69 % 0 % 98 % 38 % 
2 1070 12,18 % 93 % 7 % 72 % 0 % 92 % 26 % 
3 1096 12,48 % 97 % 28 % 81 % 0 % 100 % 31 % 
4 1424 16,21 % 100 % 24 % 87 % 0 % 97 % 31 % 
5 1006 11,45 % 95 % 7 % 86 % 0 % 82 % 51 % 
6 1059 12,06 % 90 % 29 % 94 % 1 % 81 % 53 % 
7 834 9,49 % 89 % 22 % 97 % 2 % 77 % 68 % 
8 517 5,89 % 87 % 34 % 96 % 6 % 61 % 79 % 
9 488 5,56 % 86 % 31 % 98 % 11 % 53 % 100 % 

10 214 2,44 % 80 % 34 % 97 % 18 % 39 % 92 % 
11 162 1,84 % 78 % 35 % 100 % 28 % 48 % 79 % 
12 93 1,06 % 80 % 39 % 100 % 31 % 30 % 99 % 
13 53 0,60 % 78 % 42 % 97 % 35 % 43 % 94 % 
14 41 0,47 % 81 % 42 % 95 % 27 % 48 % 49 % 

≥15 31 0,35 % 79 % 42 % 94 % 25 % 48 % 29 % 
1 Elkonsumtion: Årsmax = index 100 % som i detta exempelår motsvarar 195 900 kWh/h 

2 Elproduktion från vindkraft: Årsmax = index 100 % som i detta exempelår motsvarar 151 500 kWh/h 

3 Nettoimport: Årsmax = index 100 % som i detta exempelår motsvarar 187 100 kWh/h 

4 Nettoexport: Årsmax = index 100 % som i detta exempelår motsvarar 68 700kWh/h 
 
Jämfört med elkonsumtionens temperaturberoende (avsnitt 2.4.2) är vindkraften som 
funktion av vindstyrka mer ojämn mellan sina max- och minvärlden över alla intervall även 
om medelvärdet har en tydlig och förutsägbar korrelation vilket framgår av Tabell 4. Även vid 
låga vindstyrkor vid Visby flygplats, finns det alltid en sannolikhet att för signifikant 
elproduktion, vilket är värdefullt veta vid t.ex. analys av hur elproduktion och elkonsumtion 
delvis tar ut varandra, se t.ex. avsnitt 4.1. Eftersom elkonsumtion oftast är högre än 
elproduktion, är det störst risk för höga belastningar vid importsituation och då främst vid 
lägre vindstyrkor.   

2.4.4 Beroende av tidpunkt och diskussion om övriga eventuella samband 
En relevant hypotes är att korrelationen mellan elkonsumtion och temperatur ser 
annorlunda ut för olika timmar på dygnet eller olika veckodagar, att hushållens uppvärmning 
står för en högre andel av elförbrukningen under t.ex. icke-arbetstid. Att Gotland har en 
speciell konsumentsammansättning (diskuteras i avsnitt 2.1.2), bland annat står ett enskilt 
företag (Cementa) för ca 30 % av den totala årsförbrukningen [16], torde även göra 
skillnaden ännu tydligare mellan olika tidpunkter jämfört med ett genomsnittligt elnät. För 
att analysera skillnader mellan olika tidsperioder har veckodag och timme på dygnet tagits 
med för att undersöka om någon form av hänsyn bör tas till det när en modell över 
elkonsumtion som funktion av temperatur tas fram. Vidare presenteras resultat från en 
annan studie med avseende på ett annat elnät i avsnitt 2.5 för att få en indikation av hur pass 
mycket Gotlands speciella egenskaper påverkar generella samband avseende t.ex. temperatur 
och konsumtion. 
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Tabell 5 – Analys av hur dag och tid på dygnet påverkar elkonsumtion 

Kategorier 
Definition1 Medelårsavvikelse elkons.2 Korrelation 

med temp3. mån-fre lör-sön max min 

Natt  kl. 23-5 kl. 23-7 -4,7 % -12,3 % -0,83 
Övrig tid  kl. 6-7, 19-22 kl. 8-22 10,7 % -3,4 % -0,81 

Mkt industri kl. 8-18 - 12,1 % 7,4 % -0,84 
1 Gränserna i definitionerna har delvis valts utifrån när på dygnet förbrukningen signifikant ändras  
2 Avvikelse från årsmedelvärdet; max/min anger den timme inom respektive kategori som har lägst/högst 
medelförbrukning 
3 Korrelation mellan temperatur och elkonsumtion för respektive kategori 
 
Tabell 5 sammanfattar en sammanställning som har gjorts om påverkan från veckodag och 
tid på dygnet tas i beaktning. Elkonsumtionen ser olika ut för olika timmar under en 
genomsnittlig vecka, men korrelationen mellan temperatur och elkonsumtion skiljer sig 
endast åt obetydligt. Därför har den elkonsumtionsmodell som presenteras i avsnitt 3.2.1 
förenklats till att endast ha temperatur som indata. Den tar dock hänsyn till stora variationer 
genom att ha med max- och minvärlden och genomförda analyser räknar ofta på 
värstafallsscenarier.  
 
Utöver att dela in i veckodag och timme, skulle även tid på året kunna tas i beaktning (t.ex. 
månad). I Tabell 6 jämförs olika årstider. Elkonsumtion är det som varierar mest mellan 
årstiderna, medan t.ex. elproduktion från vindkraft inte varierar lika mycket och maxvärdet 
varierar nästan inte alls. Högst sannolikhet för överföringsbegränsning på grund av 
elkonsumtion är under vinter. I detta specifika exempel är högst sannolikhet för hög export 
under sommar och höst, men detta beror på fördelningen mellan olika elkonsumtions- och 
produktionskategorier. Att sommar har högre lägstanivå på elkonsumtion jämfört med vår 
och höst kan bero på relativt hög andel sommargäster och turism. 
 
Tabell 6 – Jämförelse mellan olika årstider. 

Års-
tid4 

Medel 
elkons.1 

Max 
elkons.1 

Min 
elkons.1 

Medel 
vinkp.2 

Max 
vinkp.2 

Medel 
import3 

Max 
import3 

Min 
import3 

vår 53 % 81 % 7 % 31 % 100 % 30 % 84 % -29 % 
som. 44 % 59 % 19 % 23 % 97 % 28 % 57 % -37 % 
höst 51 % 72 % 7 % 35 % 98 % 25 % 71 % -36 % 
vint. 68 % 100 % 45 % 43 % 98 % 36 % 100 % -28 % 

1 Elkonsumtion: Årsmax = index 100 % som i detta exempelår motsvarar 195 900 kWh/h 

2 Vindkraftproduktion: Årsmax = index 100 % som i detta exempelår motsvarar 151 500 kWh/h 

3 Nettoimport: Årsmax = index 100 % som i detta exempelår motsvarar 187 100 kWh/h 

4 Vår = mars-maj; sommar = juni-augusti; höst = september-november; vinter = december-februari 
 
Analysmodellen som presenteras i kapitel 3 är emellertid uppbyggd i moduler som är lätta att 
uppdatera separat, vilket medför att det skulle kunna gå att implementera mer detaljerade 
elkonsumtionsmodeller i framtida versioner utan att göra signifikanta ändringar i 
analysprogrammet. En annan väg att gå vore att ha flera olika elkonsumtionsmodeller för 
olika kundkategorier. 
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2.5 Jämförelse av resultat med studie av annat elkraftsystem 
Gotland har en del speciella förutsättningar avseende sammansättning av elkonsumenter 
jämfört med ett genomsnittligt elnät i Sverige. Framförallt eftersom en ovanligt hög andel 
kommer från industrier, speciellt Cementa som ensamt står för ca 30 % av elförbrukningen. 
En annan sak som skiljer Gotland från genomsnittet är att antalet personer som vistas på ön 
ökar signifikant under sommarmånaderna. För att få en indikation på hur pass 
generaliserbara identifierade samband mellan väder och elkonsumtion är, görs i detta avsnitt 
en jämförelse med resultat från en tidigare genomförd studie, se referens [35] för detaljer och 
fler resultat. Även i den studien analyseras timvis väder- och elkonsumtionsdata. Elnätet i 
Ekerö kommun nära Stockholm med ca 13 000 kunder och en elkonsumtion på ca 
300 000 MWh har analyserats. Studien avser data för åren 2003-2005. 
 
Till skillnad från denna studie där elkonsumtionsdata inte fanns uppdelad på olika 
kundkategorier fanns möjlighet att delvis göra den uppdelningen i studien av Ekerö. Figur 5 
visar timvis elkonsumtion avseende industrikunder på Ekerö under ett år. Som den visar är 
variationen inte tydligt beroende av årstid (det vill säga indirekt temperatur), utan pendlar 
beroende på tid på dygnet och helg vs. vardag samt att det finns en längre period med låg 
elkonsumtion under sommarsemestern; även en andra längre period kan anas som 
motsvarar jul- och nyårshelger under grafens början och slut.  

 
Figur 5 – Exempel på timvis elförbrukning för industrikund under ett år  

Ett elnät som Gotland med mycket industrikunder torde således ha ett lägre 
temperaturberoende jämfört med ett genomsnittligt elnät. Korrelationen mellan temperatur 
och elförbrukning var ”-0,90” för Ekerö jämfört med ”-0,71” för Gotland. Figur 6 visar 
samtliga timvisa mätpunkter avseende sambandet temperatur vs. elkonsumtion. Jämfört 
med Gotland (se Figur 3, avsnitt 2.4.2) finns det många likheter. Under en stor del av 
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temperaturintervallet är det nästan ett linjärt samband mellan medelelkonsumtion och 
utomhustemperatur och att det vid låga och höga temperaturer planas ut. Skillnaden är att 
Ekerö har ett något längre temperaturintervall med nästan linjärt beroende och en högre 
skillnad mellan elkonsumtionsens medelvärde då det är som varmast jämfört med när det är 
som kallast. Slutsatsen är att den generella modell som tagits fram baserat på gotlandsdata 
ger ett samband vars form liknar andra svenska elnäts, men på grund av hög andel 
industrikunder reducerar temperaturberoendet något. Det medför att resultat från denna 
studie som använder detta beroende ger generellt applicerbara resultat det går att dra 
slutsatser av, men att resultaten blir mer försiktiga. Att många andra elnät skulle kunna dra 
mer nytta av detta beroende i frågor om t.ex. dynamisk belastningsförmåga. Hur som helst är 
det bättre att ge för försiktiga resultat än motsatsen i en initial generell studie.  
 

 

Figur 6 – Elkonsumtion som funktion av temperatur under ett år (8760 mätpunkter) 

Figur 7 visar skillnaden mellan vardagar och helg avseende elkonsumtion, där enheten är 
medeleffekt för varje vecka under två år. Den visar att skillnaden inte är stor och stödjer att 
inte göra en sådan uppdelning i modellen. Jämfört med Gotland (se Tabell 5) är skillnaden 
mindre vilket är logiskt i ett elnät som har färre andelar industrikunder, där förbrukningen 
till större del beror på utomhustemperatur jämfört med mänskliga aktiviteter.   
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Figur 7 – Jämförelse mellan medeleffekten under helger och vardagar under två år 
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3 Modell i Matlab 
3.1 Beskrivning av modell  
Observera att den analysmodell som har tagits fram inte är en modellering av Gotlands elnät 
specifikt utan har som mål att vara helt generell. Ett elkraftsystem av valfri storlek, valfri 
spänningsnivå och sammansättning kan analyseras och de resultat som presentaras i 
kapitel 4 avser inte Gotland, utan generella iakttagelser avseende smartaelnätslösningar.   

3.1.1 Introduktion och övergripande beskrivning 
Algoritmen i Matlab illustreras med ett flödesschema i avsnitt 3.1.4. Modellen innehåller flera 
separata beräkningsmoduler, vilka är flexibla att separat utveckla och förbättra, dessa är: 

• Elkonsumtion, se avsnitt 3.2.1. 
• Elproduktion genererad från vindkraftturbiner, se avsnitt 3.2.2. 
• Elproduktion från solkraft, se avsnitt 3.2.3. 
• Dynamisk belastningsförmåga (dynamic rating), se avsnitt 3.3. 
• Energilagring, se avsnitt 3.4. 

 

 
Figur 8 – Illustration av grundidén bakom utvecklat analysramverk 

Grundidén illustreras av Figur 8: ett elnätområde (C) är förbundet med övriga 
elkraftsystemet (A) via en sträcka med begränsad överföringskapacitet (B). Modellen är 
generell och anpassningsbar.  

• Block A symboliseras av resten av elkraftsystemet som inte är en del av analysen och 
från detta område antas alltid önskad mängd elektrisk energi kunna antingen 
exporteras till eller importeras ifrån.  

• Block B symboliserar en länk mellan C och övriga elkraftsystemet A, vars 
överföringskapacitet är begränsad. Följande scenarier kan modelleras: 
1) överföringskapaciteten är lika stor i båda riktningarna, 2) överföring endast möjlig i 
ena riktningen och 3) överföringskapaciteten är olika stor när det gäller import vs. 
export. Detta kan i verkligen motsvaras av att överföringen kan begränsas av olika 
faktorer (acceptgränser) [11]; exempelvis om elproduktion från solkraft ger 
spänningsproblematik kan det vara olika överföringsbegränsningar för import vs. 
export, till skillnad mot om begränsningen utgörs av termiska faktorer i båda 
riktningarna. Block B Kan i verkligheten motsvaras av luftledning, kabel, eller flera 
komponenter som tillsammans utgör en flaskhals mellan A och C. Det är både möjligt 
att testa traditionell statisk belastningsförmåga (static rating) och olika alternativ av 
dynamisk belastningsförmåga (dynamic rating) samt framförallt att jämföra dessa 
mot varandra, se vidare i avsnitt 3.3. 

• Block C symboliserar ett område där det är flexibelt att definiera olika scenarier. Det 
kan finnas en, flera eller samtliga av följande kategorier av anslutningar i området: 
a) elkonsumtion (se avsnitt 3.2.1), b) vindkraftverk (se avsnitt 3.2.2), c) solkraftverk 
(se avsnitt 3.2.3) och/eller d) energilager (se avsnitt 3.4). Till det kommer en oändlig 
kombination av möjliga scenarier när det gäller hur stora dessa anläggningar är i 
förhållande till varandra. I framtida versioner skulle detta kunna utökas med fler 
kategorier, exempelvis olika sorters elkunder eller andra sorters elproduktion. 

BA C
Övriga elkraftsystemet Överföringsflaskhals 

mellan A och C 
Systemområde vars 

sammansättning kan definieras 
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Modellen fokuserar på värstafallet. Exempelvis att det givet ett visst väder är ovanlig hög 
elkonsumtion, samtidigt som det är ovanligt låg elproduktion när överföringsbegränsningar 
för import studeras, och vice versa när överföringsbegränsningar för export studeras. 
Beräkningarna är deterministiska, bortsett från energilagermodulen som har både 
deterministiska och stokastiska delar, förklaras och motiveras i avsnitt 3.4. Idén är att gå 
igenom en enorm databas av timvisa väderförhållanden (resultaten i denna studie bygger på 
timvis data från drygt 40 år). I och med mängden blir det ett bra statistiskt underlag att 
bygga resultat och slutsatser på och i och med att det är verkliga uppmätta data baseras 
resultaten på färre hypotetiska antaganden.  

3.1.2 Vad som kan beräknas 
Det går både att ställa in på förhand fastställda värden avseende sammansättning i block c (se 
Figur 8) eller att ha en eller flera parametrar okända. Exempel på det förstnämnda skulle 
kunna vara: x överföringskapacitet – samma i båda riktningarna; 1,5*x max årselkonsumtion 
och 1,2*x max elproduktion genererade vindkraftsturbiner samt ingen elproduktion från 
solkraft eller energilager och studera utfallet för både statisk och olika dynamiska 
överföringskapacitetsmodeller. Det sistnämnda, att ha en eller flera parametrar okända, går 
det istället att analysera frågeställningar såsom: ”hur mycket kan vindkraften öka givet ett 
visst systemscenario och tillåten risknivå?” eller ”hur stort energilager som krävs för att…?”.  
 
I kapitel 2 identifierades potentiellt användbara korrelationer mellan väder, elkonsumtion 
och elproduktion. Såsom analysmodellen är konstruerad, kan dessa och även andra sorters 
samband undersökas mer utförligt, exempelvis:  

• Att låg temperatur korrelerar med hög elkonsumtion, men att låg temperatur 
samtidigt ger högre överföringskapacitet på luftledning (även andra komponenter). 

• Att hög vindhastighet korrelerar med hög elproduktion från vindkraft, men samtidigt 
ger högre överföringskapacitet på luftledning och andra komponenter som kan dra 
nytta av vindkylning. 

• Att det även finns en viss korrelation mellan vindhastighet och temperatur, vilket ger 
indirekt korrelation mellan elproduktion och elkonsumtion. 

• Det kan finnas möjlighet att elproduktion och elkonsumtion, i de fall en 
ledningssträcka är förbunden med bådadera, till viss del kan ta ut varandra. 

 
Även resultat för olika risknivåer med avseende på överlast kan testas, se avsnitt 4.1.2. Om 
överlast endast medför ökat slitage går det att tänka sig att det kan tillåtas under en liten 
andel av tiden. Det kan exempelvis vara värdefullt att använda sig för att hantera toppar som 
endast sker under en ytterst liten andel av tiden. Överlast som medför avbrott kan emellertid 
troligen inte tolereras, undantaget om smarta avtalsmodeller i kombination med tekniker 
tillämpas för temporär begränsning av elproduktion (se exempelvis avsnitt 5.3.2) eller 
elkonsumtion (såsom ”demand respons” – vilket ligger utanför denna studie – men se t.ex. 
fördjupningslitteratur i avsnitt 1.4.2). I övrigt behandlas inte tillförlitlighet, robusthet och 
risker till följd av integrering av smartaelnätsteknologier av denna analysmodell, detta tas 
istället upp i kapitel 5. 

3.1.3 Indata till modellen och hur den bearbetas 
Utifrån beräkningar timvis för verklig historisk väderstatistik över ett stort antal år kan 
noggranna och varierande analyser göras. Resultaten som presenteras i denna rapport bygger 
på beräkningar baserat på varje unik timme under drygt 40 år med avseende på 
väderstatistik från SMHI [32] vars data numera finns fritt och öppen för vem som helst att 
använda (se avsnitt 2.2). I nuvarande version hämtar Matlab indata från en Excelfil, vars 
format illustreras av Tabell 7. 
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För varje timme beräknas utifrån verkliga väderdata:  

• Olika alternativ för dynamisk belastningsförmåga (dynamic rating), se avsnitt 3.3. 
• Medelvärde, maximalt värde och minimalt värde avseende: elproduktion och 

elkonsumtion i block C (se Figur 8) samt således även nettoexport/import från/till 
block C, se avsnitt 3.2. 

• Status för energilagring om det finns, baserat på förutsättningar aktuell timme och 
status för energilagret föregående timme, se avsnitt 3.4. 

 
Tabell 7 – Illustration av hur indatafilen i Excel är uppbyggd – är i denna analys på ca 350 000 

rader, där varje rad motsvarar verkliga indata för en specifik timme. 

 
 
Matlab läser in för varje timme i (se Tabell 7): mi månad (1-12), hi timme (1-23), 
ti temperatur [˚C] och vi vindhastighet [m/s]. Modellen är flexibel, finns ingen undre eller 
övre gräns för antal poster som läses in, men ju fler desto tillförlitligare resultat. De resultat 
som redovisas i kapitel 4 bygger på väderdata avseende 347 364 olika timmar uppmätta på 
Visby flygplats. Se kapitel 2 för mer information avseende indata som har använts i projektet.  

Datum Tid (UTC) Månad Timme T Visby V Visby
1970-01-01 00:00 1 0 -4,9 7
1970-01-01 01:00 1 1 -5 6
1970-01-01 02:00 1 2 -5 7
1970-01-01 03:00 1 3 -5 7
1970-01-01 04:00 1 4 -5 8
1970-01-01 05:00 1 5 -5 8
1970-01-01 06:00 1 6 -4,6 7
1970-01-01 07:00 1 7 -4 7
1970-01-01 08:00 1 8 -4 8
1970-01-01 09:00 1 9 -4 6
1970-01-01 10:00 1 10 -4 8
1970-01-01 11:00 1 11 -3 7
1970-01-01 12:00 1 12 -3,1 8
1970-01-01 13:00 1 13 -3 8
1970-01-01 14:00 1 14 -3 8
1970-01-01 15:00 1 15 -3 7
1970-01-01 16:00 1 16 -4 6
1970-01-01 17:00 1 17 -3 7
1970-01-01 18:00 1 18 -3 7
1970-01-01 19:00 1 19 -3 10
1970-01-01 20:00 1 20 -2 9
1970-01-01 21:00 1 21 -2 10
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3.1.4 Flödesschema och beskrivning 

 
Figur 9 – Flödesschema över framtagen analysmodell  

Beräkning av 
egenskaper under 

timme i
-Konsumtion 
(medel, max, min)
-Vindproduktion  
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-Solkraftproduktion
(max)
-Dynamic rating
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Figur 9 illustrerar algoritmen över framtagen analysmodell: 
A. Hämtar indata, se avsnitt 3.1.3. 
B. Beräknar olika egenskaper för varje timme genom att skicka väderdata till olika 

moduler och få tillbaka resultat, se avsnitt 3.2 - 3.3. 
C. Under steg B beräknas stora mängder råresultat, flera resultat för varje timme (i 

genomförda analyser (347 364). Vilka resultat som ska tas fram utifrån det definieras 
innan varje körning av analysverktyget. Genom att definiera systemegenskaper och 
frågeställningar kan mängder olika resultat tas fram genom att utgå från resultat i 
steg B och utföra olika beräkningar. Exempelvis beräkna värstafallet för hög 
belastning, hur mycket elproduktion som kan installeras för olika alternativ av statisk 
och dynamisk överföringskapacitet etc. 

D. Precis som i steg C definieras scenarier (systemegenskaper såsom installerad 
elproduktion och elkonsumtion etc.) och råberäkningar från steg B används. Utöver 
det kontaktas en modul för energilagring, vars algoritm beskrivs i avsnitt 3.4. 

E. Skriver resultat till Excelfiler, både råresultat från varje timme (vilket exempelvis kan 
användas för analys i andra program och validering) och resultat från mer specifika 
valda frågeställningar. Se exempel på resultat i kapitel 4. 

3.2 Elkonsumtions- och elproduktionsmodeller  

3.2.1 Beräkningsmodell elkonsumtion 
Huvudanalysprogrammet anropar beräkningsmodellen avseende elkonsumtion för varje 
analyserad timme i. Indata utgörs av utomhustemperatur (ti [˚C]) och beräkningsmodellen 
skickar tillbaka max- och minvärde samt medelvärde för elproduktion avseende aktuell 
timme: kmed, i [% av årsmax], kmax, i [% av årsmax] och kmin, i [% av årsmax]. Betäckningarna 
för in- och utdata motsvaras av dem som står angivna i flödesschemat, Figur 9; för indata, se 
även avsnitt 3.1.3. Beräkningsmodellen baseras på Gotlandsdata, men kan med lätthet 
modifieras om ett elnät med andra förutsättningar studeras. I avsnitt 2.5 ges en indikation att 
andra elnät har ett liknande samband mellan elkonsumtion och utomhustemperatur, att det 
går att dra generella slutsatser utifrån denna modell som inte är gotlandsspecifika. 
 
Beskrivning: 
Beräknade medelvärden för olika temperaturintervall är baserade på timvis data från ett år; 
se avsnitt 2.4.2 för analys av indata denna modell baseras på. Enheten är andel [%] av 
årsmaximum avseende elkonsumtion [elförbrukning/timme]. Max- och minvärden är 2 
standardavvikelser från medelvärdet (normalfördelning antas) samt att extremvärdenas 
rimlighet är validerade mot verkliga max- och minvärden. Baserat på analys av erhållen data 
från SMHI och Gotland Energi (se Figur 3, avsnitt 2.4.2) har det observerats att 
elkonsumtionen har ett nästan linjärt samband med temperaturen för temperarintervallet 
mellan -10˚C och +10 ˚C, men medelvärdet med avseende på elkonsumtionen är ganska jämt 
för temperaturer utanför intervallet. Samtantaget har det resulterat i en modell enligt vad 
som presenteras i Tabell 8. 
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Tabell 8 - Modell över elkonsumtion som funktion av utomhustemperatur 

Temperatur 
Andel  
[% av tiden] 

Elkons. – min 
[% av årsmax] 

Ellkons. – medel 
[% av årsmax] 

Elkons. – max  
[% av årsmax] 

<-10˚C 1,46 % 67 % 83 % 100 % 

-10 ˚C - -5˚C 2,15 % 54 % 74 % 94 % 

-5 - ±0˚C 10,14 % 49 % 67 % 85 % 

±0˚C +5 26,05 % 43 % 61 % 78 % 

+5˚C – +10˚C 24,06 % 34 % 51 % 69 % 

>+10˚C 36,15% 32 % 45 % 58 % 

 
Både maximala och minimala värdena är viktiga eftersom värstafallsscenarier analyseras av 
modellen. Figur 10 illustrerar elkonsumtionsmodellen inklusive jämförelse med medelvärdet 
baserat på verkliga data.  

 

Figur 10 – Illustration av elkonsumtionsmodell som funktion av temperatur inklusive jämförelse 
med medelvärde av uppmätt elkonsumtion vid olika temperaturer  

3.2.2 Beräkningsmodell avseende elproduktion genererad av vinkraft 
Huvudanalysprogrammet anropar beräkningsmodellen avseende elproduktion från vinkraft 
för varje analyserad timme i. Indata utgörs av vindhastighet (vi [m/s]) och 
beräkningsmodellen skickar tillbaka max- och minvärde samt medelvärde för elproduktion 
från vindkraftturbiner avseende aktuell timme: vpmed, i [% av årsmax], vpmax, i [% av årsmax] 
och vpmin, i [% av årsmax]. Betäckningarna för in- och utdata motsvaras av dem som står 
angivna i flödesschemat, Figur 9; för indata, se även avsnitt 3.1.3. Beräkningsmodellen 
baseras på Gotlandsdata, men sambandet torde inte signifikant avvika jämfört med andra 
elnät. Vid behov kan denna modul med lätthet modifieras/förfinas om fler och/eller andra 
indata finns tillgängliga och bearbetas. Exempelvis med modell där det antas finns 
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vindmätning mer lokalt vid en specifik vindkraftpark för modell med lägre variation mellan 
max- och minvärde.  
 
Beskrivning: 
Elproduktionsmodellen avseende vindkraft är baserat på analys av erhållen data från SMHI 
och Gotland Energi, se avsnitt 2.4.3. 
 
Observera att det finns chans för elproduktion även vid mycket låga vinhastigheter, vilket 
beror på att det lokalt kan vara olika vindstyrka på olika delar av Gotland, emedan indata 
baseras från en lokal plats på ön (Visby flygplats). För riktigt höga vindhastigheter finns risk 
för 0 % på grund av att det kan medföra att vindkraftverken måste stängas ner. Generellt är 
elproduktion från vinkraft betydligt mer oberäknelig än elkonsumtion (se avsnitt 3.2.1), vilket 
avspeglas av stora variationer mellan max- och minvärde. Både maximala och minimala 
värdena är viktiga eftersom värstafallsscenarier analyseras av modellen. 
 
Tabell 9 – Modell över elkraftproduktion avseende vindkraft som funktion av 
vindhastighet 

Vind 
[m/s] 

Andel  
[% av tiden] 

Elprod. – min 
[% av årsmax] 

Elprod.  – medel 
[% av årsmax] 

Elprod.  – max 
[% av årsmax] 

<1,5 7,9 % 0 % 5 % 20 % 

1,5-2,5 12,2 % 0 % 9 % 29 % 

2,5-3,5 12,5 % 0 % 15 % 43 % 

3,5-4,5 16,2 % 0 % 21 % 54 % 

4,5-5,5 11,5 % 0 % 30 % 68 % 

5,5-6,5 12,1 % 0 % 41 % 84 % 

6,5-7,5 9,5 % 0 % 52 % 96 % 

7,5-8,5 5,9 % 20 %  62 % 100 % 

8,5-9,5 5,6 % 32 % 71 % 100 % 

9,5-15,5 6,8 % 44 % 79 % 100 % 

>15,5 0,1 % 0 % 42 % 100 % 

3.2.3 Beräkningsmodell avseende elproduktion från solkraft 
Huvudanalysprogrammet anropar beräkningsmodellen avseende elproduktion från solkraft 
för varje analyserad timme i. Indata utgörs av aktuell månad (mi [1-12]) och timme (hi [0-
23]). Beräkningsmodellen skickar sedan tillbaka maximal teoretisk elproduktion i procent av 
högsta årsvärdet för aktuell timme avseende elproduktion från solkraft (spmax, i [%]). 
Betäckningarna för in- och utdata motsvaras av dem som står angivna i flödesschemat, Figur 
9; för indata, se även avsnitt 3.1.3.  
 
Beskrivning: 
Modellen beräknar endast maxvärdet vid perfekta förhållanden, baserat på timmedel för 
varje månad avseende hur högt solen står på himlen i Visby, som funktion av månad och 
klockslag [36]. Detta motiveras av att modellen fokuserar på att identifiera 
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värstafallsscenarier. Att det är molnfritt är dessutom heller inget ovanligt väder. I framtida 
versioner eventuellt ha en mer modell som har verkliga mätvärden som indata.  
 
I genomsnitt, baserat på ett års samtliga timmar, kan teoretiskt 20 % av maximala 
elproduktionstoppen av avseende solkraft uppnås (medelvärde från Tabell 10). Enligt 
energimyndigheten är denna siffra i verkligheten ca 11 % (ej att förväxla med verkningsgrad), 
men då tar den hänsyn till molnsannolikhet [37], medan denna modell ger hösta värde för en 
specifik timme vid perfekta väderförhållanden. Modellen illustreras av Tabell 10. Där 
kolumnerna motsvarar månader (1-12) och raderna timme på dygnet (0-23). 
 
Tabell 10 – Maximal elsproduktion från solkraft (% av årsmax) som funktion av månad 
(1-12) och timme på dygnet (0-23)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
3 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 11 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
4 0 % 0 % 0 % 4 % 18 % 24 % 20 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
5 0 % 0 % 0 % 18 % 32 % 38 % 34 % 23 % 9 % 0 % 0 % 0 % 
6 0 % 0 % 13 % 32 % 47 % 53 % 48 % 38 % 24 % 8 % 0 % 0 % 
7 0 % 8 % 26 % 46 % 61 % 67 % 63 % 52 % 37 % 20 % 5 % 0 % 
8 6 % 20 % 38 % 59 % 74 % 80 % 76 % 65 % 49 % 31 % 15 % 5 % 
9 15 % 28 % 47 % 68 % 85 % 91 % 87 % 75 % 58 % 39 % 22 % 12 % 

10 19 % 34 % 53 % 74 % 91 % 98 % 95 % 81 % 63 % 43 % 25 % 17 % 
11 21 % 36 % 55 % 76 % 92 % 100 % 97 % 83 % 64 % 43 % 25 % 17 % 
12 19 % 34 % 53 % 72 % 88 % 95 % 93 % 80 % 60 % 39 % 22 % 14 % 
13 14 % 29 % 46 % 64 % 79 % 86 % 84 % 72 % 52 % 31 % 15 % 8 % 
14 5 % 20 % 36 % 53 % 67 % 74 % 73 % 61 % 41 % 21 % 5 % 0 % 
15 0 % 9 % 24 % 40 % 53 % 60 % 59 % 47 % 28 % 9 % 0 % 0 % 
16 0 % 0 % 11 % 26 % 39 % 46 % 44 % 33 % 15 % 0 % 0 % 0 % 
17 0 % 0 % 0 % 12 % 23 % 31 % 30 % 18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
18 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 18 % 16 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
19 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
20 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
21 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
22 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
23 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

3.3 Modell för dynamisk belastningsförmåga (dynamic rating) 
Huvudanalysprogrammet anropar beräkningsmodellen avseende elkonsumtion för varje 
analyserad timme i. Indata utgörs av utomhustemperatur (ti [˚C]) och vindhastighet 
(vi [m/s]). Beräkningsmodellen skickar tillbaka tre olika värden för dynamisk 
belastningsförmåga: DR1i [% max överföringskapacitet där traditionell statisk 
belestingsförmåga, ”static rating”, har index 100 %], DR2i [% max överföringskapacitet där 
”static rating” har index 100 %] och DR3i [% max överföringskapacitet där ”static rating” har 
index 100 %]. Betäckningarna för in- och utdata motsvaras av dem som står angivna i 
flödesschemat, Figur 9. 
 
Beskrivning: 
Med dynamisk belastningsförmåga [11] (dynamik rating), menas att överföringskapaciteten 
påverkas av externa parametrar såsom väder, användning, onlinemätning komponent etc. 
Det traditionella är att basera överföringsbegränsningar på värsta förutsättningar, ibland 
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uppdelat på en sommar- och en vinternivå [26]. Vinsten ligger främst i bättre nyttjandegrad 
av komponenter [26], vilket kan spara pengar, men också ge positiva klimat- och 
miljöeffekter såsom snabbare och mer anslutning av lokal elproduktion [12] och minskad 
påverkad i samband med elproduktion. Det finns olika ”nivå” av dynamisk 
belastningsförmåga, allt ifrån schablonnivåer till onlinemätning; olika sorters dynamisk 
belastningsförmåga där det tas hänsyn till olika parametrar och så att det kan implementeras 
avseende olika komponenter i elkraftsystemet. De modeller som exemplifieras här fokuserar 
på hur vind och/eller temperatur kan påverka avkylning och därmed överföringsförmåga för 
luftledning. 
 
Givet ledningens maxtemperatur och temperatur som statisk belastningsförmåga är 
beräknad utifrån (vilket lätt kan ändras), är modellen generell för luftledningar. För andra 
komponenter än luftledningar kan inte denna ”överföringsbonus” användas rakt av, men det 
finns mycket forskning och utveckling om dynamisk belastningsförmåga för andra 
komponenter, exempelvis transformatorer [26] [38]. I framtida versioner skulle fler modeller 
för dynamisk belastningsförmåga kunna inkluderas. Härledning och validering av modell 
presenteras i referens [12], vilken är baserad på en IEEE-standard [39]. 
 
DLRx anger hur många gånger högre överföringskapaciteten är jämfört med grundfallet, där: 

• DLR1i = är om endast temperatur tas i beaktning, se ekvation 1. 
• DLR2i = är om endast vindhastighet tas i beaktning, se ekvation 2. 
• DLR3i = är om både temperatur och vindhastighet tas i beaktning, se ekvation 3. 

32.9 [˚C] (t𝑆𝐿𝑅) är den maximala temperatur som uppmäts på Visby flygplats under en 40-
årsperiod (se avsnitt 2.4.1) och 70°𝐶 (t𝑚𝑎𝑥) är antagen maximalt tillåten ledningstemperatur. 

DLR1𝑖 = 𝐷𝐿𝑅𝑡 ≈
�(t𝑚𝑎𝑥−𝑡𝑖)
�(t𝑚𝑎𝑥−t𝑆𝐿𝑅)

= {𝑜𝑚 t𝑚𝑎𝑥 = 70°𝐶 𝑜𝑐ℎ t𝑆𝐿𝑅 = 32,9°𝐶} ≈ 0.1644 ∗ (70 − 𝑡𝑖)0.5 (1) 

Ekvation 1 illustreras i Figur 11. 

 

Figur 11 – Dynamisk överföringskapacitet som funktion av temperatur (idealfallet luftledning) 
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DLR2𝑖 = 𝐷𝐿𝑅𝑣 = �
1 

1,1975 ∗ 𝑣𝑖
0,26

1,1975 ∗ 𝑣𝑖
0,30

 𝑖𝑓 𝑣𝑖 ≤ 0,5 𝑚/𝑠
            𝑖𝑓 0,5 < 𝑣𝑖 < 1,0 𝑚/𝑠

𝑖𝑓 𝑣𝑖 ≥ 1,0 𝑚/𝑠
 (2) 

 
Ekvation 2 illustreras i Figur 12. 

 
Figur 12 – Dynamisk överföringskapacitet som funktion av vindhastighet (idealfallet luftledning) 

 
En utmaning är att vädret, speciellt vindhastigheten, kan variera lokalt längst t.ex. en 
ledningsgata och är således inte säkert detsamma som vid mätstationen. Därför är det bra att 
ha en del marginal. Introducerad analysmodell räknar pessimistiskt på värstafallet, men om 
mer mariginal skulle behövas kan t.ex. skalparameter användas för att reducera uppmätt 
vindhastighet innan den blir indata i modellen. Notera att ju mer marginal, desto mindre 
nytta ger dynamisk belastningsförmåga, så det blir en avvägning hur mycket försiktighet som 
behövs. Bidraget från vind och temperatur kan approximativt antas vara oberoende av 
varandra [12] och kan därmed beräknas genom att multiplicera respektive bidrag med 
varandra: 
DLR3𝑖 = 𝐷𝐿𝑅𝑡+𝑣 = 𝐷𝑅𝑣 ∗ 𝐷𝑅𝑡 (3) 

3.4 Energilagringsmodell  
Huvudanalysprogrammet anropar beräkningsmodellen avseende energilager för varje 
analyserad timme i. Indata utgörs av batteristatus under föregående timme i-1 (elageri-1), 
elproduktions-, elkonsumtions- och överföringsbegräsningsdata för aktuell timme i; alla 
dessa anges som andel av maximal import. Beräkningsmodellen skickar tillbaka batteristatus 
aktuell timme i (elageri). Betäckningarna för in- och utdata motsvaras av dem som står 
angivna i flödesschemat, Figur 9. 
 
Introduktion: 
Som står skrivet i projektbeskrivningen är analysen helt teknikneutral, beräknar endast vilka 
minimikrav som behöver ställas på energilagret. Åtminstone initialt görs det enkla 
antagandet att energilagret används vid absolut behov och att ett energilager som inte är på 
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sin normalnivå försöker uppnå denna nivå så snabbt som möjligt när omständigheterna 
medger detta. Det kan finnas anledningar att frångå detta ibland, vilket diskuteras i 
avsnitt 5.4. 
 
elageri = 0 betyder nödvändigtvis inte att energilagret är tomt, utan att det är på sin 
”normalnivå”. Storlek på energilager som krävs och energilagrets normalnivå bestäms efter 
att elageri har beräknats för samtliga timmar.  
 
Beräkning av nettoimport/export och överlast baserat på modellerna som 
beskrivs i avsnitten 3.2-3.3: 
Till skillnad mot övriga beräkningar i Matlab, vilka räknar deterministiskt på 
värstafallsscenarier givet väderdata för aktuell timme, har energilagerberäkningarna både 
deterministiska och stokastiska delar. Anledningen är att aktuell status för energilager 
baseras både på aktuell timme, men också på tidigare timmar. Givet en viss temperatur och 
en viss vindhastighet anges ett intervall (två konfidensintervall) och ett medelvärde för 
elkonsumtion och elproduktion avseende vindkraft enligt tabeller i avsnitt 3.2. Till exempel 
så ligger elförbrukningen på 67-100 % (83 % i medel) om temperaturen är under -10°C enligt 
Tabell 8, avsnitt 3.2.1. Risken att värstafallet råder under en specifik timme är inte försumbar 
vilket motiverar att räkna på det i övriga analyser, men att det är så många timmar eller 
kanske till och med flera dygn i rad är inte realistiskt. Exempelvis vid en köldknäpp under 
flera dygn är det inte realistiskt att elförbrukningen konstant ligger på max dygnet runt; ett 
sådant antågande skulle ge orealistiska krav på energilagret. Emellertid är det dock viktigt att 
även här gå efter försiktighetsprincipen och räkna pessimistiskt. En kompromiss är att ett 
värde mellan medelvärdet och det ena extremvärdet slumpas fram (likformig 
sannolikhetsfördelning). Eftersom energilagret både kan användas för att hantera import- 
och exportbegränsningar beräknas två olika pessimistiska värden, se ekvation 4-9. 
 
Beräkning av elproduktionen högt räknat: 
𝐸𝑙𝑝1 =
[å𝑟𝑠𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑] ∗ Tabell 10 + [å𝑟𝑠𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑝𝑟𝑜𝑑] ∗ 𝑈(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 Tabell 9,𝑚𝑎𝑥 Tabell 9) (4) 
Beräkning av elproduktionen lågt räknat: 
𝐸𝑙𝑝2 = [å𝑟𝑠𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑝𝑟𝑜𝑑] ∗ 𝑈(𝑚𝑖𝑛 Tabell 9,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 Tabell 9) (5) 
Beräkning av elkonsumtionen högt räknat: 
𝐸𝑙𝑘1 = [å𝑟𝑠𝑚𝑎𝑥𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛] ∗ 𝑈(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 Tabell 8,𝑚𝑎𝑥 Tabell 8) (6) 
Beräkning av elkonsumtionen lågt räknat: 
𝐸𝑙𝑘2 = [å𝑟𝑠𝑚𝑎𝑥𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛] ∗ 𝑈(𝑚𝑖𝑛 Tabell 8,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 Tabell 8) (7) 
 
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 (ℎö𝑔𝑡 𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡) = 𝐸𝑙𝑘1 − 𝐸𝑙𝑝2 (8) 
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 (ℎö𝑔𝑡 𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡) = 𝐸𝑙𝑝1 − 𝐸𝑙𝑘2 (9) 
 
Om importen är högre än överföringskapaciteten för import behöver energilagret avge 
elenergi för att kompensera. Om exporten är högre än överföringskapaciteten för export 
behöver energilagret ta upp elenergi för att kompensera. Om ingen överbelastning sker antas 
att energilagret så snabbt som möjligt (med överföringsbegränsningar i beaktning) försöker 
återgår till normalnivå. Algoritmen illustreras översiktigt i Figur 13. 
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Figur 13 – Övergripande algoritm för energilagermodellen 

Observera att elageri anges i enhet per timme eftersom uppdatering sker varje timme. Vidare 
baseras den på genomsnittlig differens mellan två enhetslösa relativa värden under denna 
timme. När elageri multipliceras med verklig övre gräns för import som har enheten effekt 
(t.ex. MW), ger det enheten energi (t.ex. MWh), se ekvation 10. 
 
Beräkning av energilagrets nödvändiga storlek och dess normalnivå: 
 
[𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑛ö𝑑𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘] = [𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡] ∗ (𝑀𝑎𝑥(𝑒𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑖) −  𝑀𝑖𝑛(𝑒𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑖)) (10) 
 

 [𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑛𝑖𝑣å]  =  − 𝑀𝑖𝑛(𝑒𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑖)
𝑀𝑎𝑥(𝑒𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑖)− 𝑀𝑖𝑛(𝑒𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑖)

 (11) 

 
Observera: eventuell skillnad i överföringskapacitet i olika riktningar tas hänsyn till genom 
att sätta ett värde på maximal tillåten export skild från 1 (ett värde på 0,5 betyder att 
överföringskapasiteten är hälften så stor åt motsatt håll, om matning endast är tillåten åt ena 
hållet kan detta modelleras genom att sätta ett värde på 0). 
 
Beräkningsexempel: Antag att elageri varierar mellan -2,5 och +10 under alla timmar som 
analyseras och att det är möjligt att maximalt importera 1 MW. Då krävs ett energilager på 
12,5 MWh (=10-(-2,5)) och som i normal drift är laddat till 20 % ( −(−2,5)

10−(−2,5))
), motsvarande 

2,5 MWh. 
 
Effektkrav på energilager: Beräknas genom att ta fram det maximala absolutvärdet av 
differensen mellan elageri och elageri-1.   

Anroppas från huvudprogrammet i Matlab

Simulerar produktion och konsumtion
konsumtionmax = elk1, konsumtionmin =  elk2
produktionmax = elp1, produktionmin =  elp2

Beräknar nettoimport = 
konsumtionmax – produktionmin 

Beräknar huruvida ledningen är överbelastad, 
dvs, om max importkapacitet < nettoimport?

Beräknar nettoexport  =  
produktionmax - konsumtionmin 

Beräknar huruvida ledningen är överbelastad, 
dvs, om max exportkapacitet < nettoexport?

elageri = elageri-1 + 
nettoimport – 

maximalt tillåten 
import (ökning)

elageri = elageri-1 + 
nettoimport – 

maximalt tillåten 
import (minskning), 

dock aldrig <0.

elageri = elageri-1 + 
maximalt tillåten 

export - nettoexport 
(minskning)

elageri = elageri-1 + 
maximalt tillåten 

export - nettoexport 
(ökning), dock 

aldrig > 0.

Skickar tillbaka elageri till huvudprogrammet i Matlab

Om 
Överlast

Om 
Överlast

Om inte
Överlast

Om inte
Överlast

Om nettoimport, dvs. om 
konsumtion ≥ produktion

Om nettoexport, dvs. om 
konsumtion < produktion
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4 Resultat från modell i Matlab 
4.1 Analys av sammanlagring och överlast  

4.1.1 Sammanlagring 
Potentiell nytta av att använda sammanlagring mellan elkonsumtion och lokal elproduktion 
har analyserats, det vill säga hur dessa faktorer tar ut varandra i en systemdel som har en 
gemensam överföringsbegränsning till övriga elnätet. Ökad genomsnittlig elförbrukning ger 
möjligheten till att hantera mer installerad elproduktion såsom vind- och solkraft. 
Anledningen är att elkonsumtion aldrig är nära noll, inte ens vid extrem låglast. Pessimistiskt 
räknat kan varje MW elkonsumtion räknat i årsmaxeffekt, göra att ytterligare 0,32 MW 
elproduktion räknat i årsmaxeffekt kan installerarnas utan risk för överlast vid export, se 
Figur 14. Om gränsen för överlast inte är absolut, det vill säga att det är möjligt att överlasta 
kortare perioder eller koppla bort i nödfall (se också avsnitt 4.1.2 och 4.1.3), kan troligen 
ännu större mängder installeras på grund av låg sannolikhet att ha högsta elproduktion och 
lägsta elkonsumtion samtidigt. Beräkningar på detta exemplifieras i avsnitt 4.1.3. 

 

Figur 14 – Ytterliggare möjlig elproduktion (årsmax) som funktion av elkonsumtion (årsmax).  

Installerad vindkraft och/eller solkraft medför emellertid ingen möjlighet till att öka tillåten 
elkonsumtion eftersom elproduktionen har för hög sannolikhet att ligga på 0 % när det är 
höglast. Anledningen är att det inte är osannolikt med vindstilla väder och dåliga 
förutsättningar för elproduktion från solkraft när elenergibehovet är som störst, vilket ofta 
sammanfaller med kalla perioder under vinderhalvåret (lite eller ingen sol) och högtryck som 
ofta korrelerar med svag vind. 
 
Med olika smarta lösningar såsom ”demand respons”, där både elkonsumtion och 
elproduktion har möjlighet att styras, kan troligen nyttan av sammanlagring öka signifikant 
jämfört med att endast passivt dra nytta av den såsom visas i Figur 14. För att räkna på detta 
krävs fortsatta analyser då detta inte ligger inom ramen för projekts avgränsningar. 
Förslagslista på framtida analyser presenteras i avsnitt 7.2. 
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4.1.2 Kortare perioder med tillåten låg sannolikhet för överlast 
Om överlast endast medför ökat slitage går det att tänka sig att det kan tillåtas under en liten 
andel av tiden. Det kan exempelvis vara värdefullt att använda sig av för att hantera tillfälliga 
toppar. Tabell 11 redovisar hur mycket extra av respektive kategori som kan installeras om 
olika risknivåer av överlast tillåts. 
 

Tabell 11 – Hur kortare perioder med sannolikhet för överlast påverkar erhållet resultat 

Kategori: 
Andel av året med noll sannolikhet för överlast 

99,9 % 99,0 % 90,0 % 
Elkonsumtion oförändrat 106,4 % 117,6 % 
Vindkraft oförändrat oförändrat oförändrat 
Solkraft oförändrat 105,3 % 147,1 % 

 
Om installerad elkonsumtion ökar till 106,4 % av den nivå som ger försumbar risk för 
överlast 100 % av tiden, kommer fortfarande 99 % av alla timmar under året ha 
väderförhållanden som ger försumbar risk för överlast. Detta betyder inte att det är överlast 
övriga 1 %, eftersom modellen räknar pessimistiskt, utan att det finns en minimal risk under 
1 % av året då det kan bli kortvarig överlast. Om istället 117,6 % installeras kommer 90 % av 
alla timmar under året ha försumbar risk för överlast avseende elkonsumtion. För installerad 
elproduktion från solkraft är siffrorna istället 105,3 % respektive 147,1 %, då andelen av alla 
timmar under året med försumbar risk är 99 % respektive 90 %. För elproduktion från 
vindkraft påverkas inte tillåten installation med de risknivåer som har analyserats. 

4.1.3 Sammanlagring i kombination med viss sannolikhet för överlast 
Genom att kombinera analyserna i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 erhålls resultatet i Tabell 12.  
 
Tabell 12 – Kombination av sammanlagring och kortare perioder med sannolikhet för överlast 

Sammanlagring 
med1: 

Tillåten 
mängd: 

Andel av året med noll sannolikhet för överlast 
100 % 99,9 % 99,0 % 90,0 % 

Elkonsumtion Vindkraft 132,0 % 132,0 % 132,0 % 134,0 % 
Elkonsumtion Solkraft 132,0 % 132,0 % 138,9 % 197,0 % 
Vindkraft Elkonsumtion oförändrat oförändrat 106,4 % 117,6 % 
Solkraft Elkonsumtion oförändrat oförändrat 106,4 % 117,6 % 
1Antas att sammanlagring med en kategori med maximal effekt motsvarande 100 %   
 
Om 100 % exempelvis motsvarar 1 MW maximal elkonsumtion. Då skulle en sådan nod 
kunna tillåta 1,32–1,34 MW årmaxeffekt från vindkraft eller 1,32–1,97 MW årmaxeffekt från 
solkraft samtidigt som maximal elkonsumtion i samma nod är 1 MW.  

4.1.4 Exempel med verkliga Gotlandsdata från 2011 
År 2011 var elkonsumtionen som mest under en enskild timme 195 900 kWh/h för hela 
Gotland och vindkraften var som högts på 151 500 kWh/h. Summan av elproduktion och 
elkonsumtion kan ge både export- och importsituationer (se avsnitt 2.4.1).  
 
Tack vare sammanlagring kan maxelproduktionen av el producerad av vindkraftturbiner vara 
34 478 kWh/h högre jämfört med om det inte hade funnits någon elkonsumtion och förutsatt 
att elkonsumtionen inte ändras signifikant.  
 
Om kortare perioder med liten sannolikhet för överlast tillåts kan 62 668 kWh/h mer 
elkonsumtion kunna hanteras.  
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4.1.5 Diskussion sammanlagring och risk för överlast 
Slutsatser från analysresultat i avsnitt 4.1 presenteras i avsnitt 7.1.2. 
 
De övergripande slutstaserna, t.ex. att mer elproduktion kan installeras om det finns 
elkonsumtion eller att sol- och vindkraft inte kan öka maximal tillåten elkonsumtion med 
analyserade lösningar på nätsidan, är generella och inte gotlandsspecifika. Elproduktion som 
går att reglera skulle, till skillnad från vindkraft och solkraft, ge en bättre möjlighet att 
balansera elkonsumtion för att förhindra överlast och styrbar elkonsumtion skulle kunna ge 
möjlighet öka elproduktionen ännu mer än vad som är fallet i denna analys. Det skulle 
således vara av stort intresse att integrera lösningar på producent- och konsumentsidan i 
framtida arbete. 
 
Eftersom modellen räknar på värstafallsscenarier är resultat som presenteras här försiktiga. 
Resultatet i avsnitt 4.1.2-4.1.3, från när en viss risknivå introduceras, kan även fungera som 
en känslighetsanalys för gjorda antaganden. Som känslighetsanalys visar dessa resultat på att 
modellen avseende många antaganden är robusta.  

4.2 Dynamisk belastningsförmåga (dynamic rating) 

4.2.1 Introduktion 
Dynamisk belastningsförmåga, ofta kallad ”Dynamic Rating”, beskrivs kort i avsnitt 3.3. Att 
det finns användbara korrelationer mellan hög belastningsförmåga och hög elkonsumtion 
och elproduktion från vindkraft visas t.ex. i avsnitt 2.4. Hur luftledningars 
belastningsförmåga beror på utomhustemperatur illustreras i Figur 11 och hur den beror på 
vindhastighet illustreras i Figur 12. Bidraget från temperatur och vinhastighet kan 
approximativt beräknas oberoende av varandra och multipliceras [12], se avsnitt 3.3. 
Modellerna kan inte användas rakt av på andra komponenter än luftledning, även om låg 
temperatur på ett liknande sätt har positiv effekt på överföringskapaciteten såsom 
transformatorer, liksom även vindhastighet såtillvida komponenten i fråga är exponerad för 
vind. Modeller som tar hänsyn till andra faktorer än temperatur och vindhastighet samt fler 
komponenter, skulle vara intressanta att implementera i framtida analyser, se avsnitt 7.2.  
 
De flesta analysresultat är framtagna med analysverktyget presenterat i kapitel 3. Andra 
resultat [12] från analys av dynamisk belastningsförmåga sammanfattas i avsnitt 4.2.5 och 
avsnitt 5.3. 

4.2.2 Möjlighet att öka elkonsumtion 
Elkonsumtion har en negativ korrelation med temperatur, se t.ex. Figur 11 i avsnitt 2.4.2, 
medan korrelationen med vindhastighet är låg. Om hänsyn tas till endast temperatur går det 
att öka tillåtna elkonsumtionen upp till 147 % jämfört med om traditionell statisk 
belastningsförmåga används; om hänsyn endast tas till vindhastighet ger det ingen bonus och 
kombinationen att båda ger samma bonus som att endast ta hänsyn till temperatur. 
Grundfallet visas även i Tabell 13 (gråmarkerat fält). Om denna analys kombineras med 
analys av att tillåta viss risk för kortvarig överbelastning (se avsnitt 4.1), erhålls resultat 
såsom redovisas i Tabell 13 (övriga fält). 
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Tabell 13 – Kombination dynamisk belastningsförmåga för att öka elkonsumtion med kortare 
perioder med sannolikhet för överlast 

Hänsyn till: Andel av året med noll sannolikhet för överlast 
100 % 99,9 % 99,0 % 90,0 % 

Temperatur 134,4 % 134,8 % 139,1 % 150,5 % 
Vindhastighet 100,0 % 106,4 % 127,7 % 189,4 % 
Båda 134,4 % 139,5 % 160,3 % 236,2 % 

 
Tabell 14 och Tabell 15 visar resultat från noder som innehåller både elproduktion och 
elkonsumtion. I exemplet antas för enkelhetens skull att maximala elproduktionen är lika 
med ledningens statiska belastningsförmåga. Exempelvis om årsmaxeffekten av 
elkonsumtion är 1 000 kW, är även årsmaxeffekten av elproduktionen 1 000 kW samt att 
ledningens statiska överföringsförmåga också är det. I fallet med vindkraft (Tabell 14) kan 
det då installeras 1 344-2 236 kW elkonsumtion beroende på om risk för överlast kan 
tolereras eller ej under korta perioder, medan motsvarande för el producerad av solkraft 
(Tabell 15) är 1 471-2 606 kW om hänsyn tas till både temperatur och vindhastighet.  
 
Tabell 14 – Dynamisk belastningsförmåga för att öka elkonsumtion i en nod där det även finns 
installerad vindkraft 

Hänsyn till: Andel av året med noll sannolikhet för överlast 
100 % 99,9 % 99,0 % 90,0 % 

Temperatur 134,4 % 134,9 % 139,4 % 151,4 % 
Vindhastighet 100,0 % 106,4 % 127,7 % 189,4 % 
Båda 134,4 % 139,5 % 160,3 % 236,2 % 

 
Tabell 15 – Dynamisk belastningsförmåga för att öka elkonsumtion i en nod där det även finns 
installerad solkraft 

Hänsyn till: Andel av året med noll sannolikhet för överlast 
100 % 99,9 % 99,0 % 90,0 % 

Temperatur 147,1 % 147,8 % 152,5 % 166,3 % 
Vindhastighet 100,0 % 106,4 % 128,2 % 196,3 % 
Båda 147,1 % 152,8 % 176,3 % 260,6 % 

4.2.3 Möjlighet att öka elproduktion genererad av vindkraftsturbiner 
Vindkraft har av naturliga skäl en stark korrelation med vindhastighet, se t.ex. Figur 12 i 
avsnitt 2.4.3, medan korrelationen med temperatur inte är lika tydlig. Dock finns det visst 
samband mellan temperatur och elproduktion från vindkraft; tillräckligt för att även 
temperaturbidraget ger viss ökad dynamisk belastningsförmåga. Orsaken är att det brukar 
vara högtryck och svaga vindar när det är som varmast. Om hänsyn tas till endast temperatur 
går det att öka den tillåtna elproduktionen av vindkraftel till 103,3 % jämfört med om 
traditionell statisk belastningsförmåga används; om hänsyn endast tas till vindhastighet kan 
den istället öka till 219,2 % och om hänsyn tas till båda till 224,4 %. Grundfallet visas även i 
Tabell 16 (gråmarkerat fält). Om denna analys kombineras med analys av att tillåta viss risk 
för kortvarig överbelastning, se avsnitt 4.1, erhålls resultat såsom redovisas i Tabell 16 (övriga 
fält). 
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Tabell 16 – Kombination dynamisk belastningsförmåga för att öka elproduktion av vindkraftel 
med kortare perioder med sannolikhet för överlast 

Hänsyn till: Andel av året med noll sannolikhet för överlast 
100 % 99,9 % 99,0 % 90,0 % 

Temperatur 101,9 % 107,1 % 111,8 % 120,1 % 
Vindhastighet 219,2 % 219,2 % 223,9 % 224,1 % 
Båda 224,1 % 238,3 % 249,0 % 270,5 % 

 
Tabell 17 visar resultat från en nod som innehåller både elproduktion från vindkraft och 
elkonsumtion. I exemplet antas för enkelhetens skull att maximala elkonsumtionen är lika 
med ledningens statiska belastningsförmåga. Exempelvis om årsmaxeffekten av elproduktion 
är 1 000 kW, är även årsmaxeffekten av elkonsumtion 1 000 kW samt att ledningens statiska 
överföringsförmåga också är det. I detta exempel kan 2 574-3 054 kW elproduktion från 
vindkraft installeras beroende på om risk för överlast kan tolereras eller ej under korta 
perioder om hänsyn tas till både temperatur och vindhastighet.  
 
Tabell 17 – Dynamisk belastningsförmåga för att öka produktion av el från vindkraft i en nod där 
det även finns elkonsumtion 

Hänsyn till: Andel av året med noll sannolikhet för överlast 
100 % 99,9 % 99,0 % 90,0 % 

Temperatur 133,9 % 139,2 % 143,9 % 153,9 % 
Vindhastighet 251,6 % 252,5 % 255,9 % 264,0 % 
Båda 257,4 % 271,2 % 281,9 % 305,4 % 

4.2.4 Möjlighet att öka elproduktion från solkraft 
Elproduktion genererat från solkraft har viss korrelation med temperatur och vindhastighet, 
om än inte så starkt att det ger stort bidrag till dynamisk belastningsförmåga i grundfallet. 
Om hänsyn tas till endast temperatur går det att öka den tillåtna elproduktionen av 
vindkraftel till 103,7 % jämfört med om traditionell statisk belastningsförmåga används; om 
hänsyn endast tas till vindhastighet erhålles ingen bonus och om hänsyn tas till båda kan den 
emellertid öka till 112,3 % eftersom temperatur och vindhastighet sinsemellan har viss 
korrelation. Grundfallet visas även i Tabell 18 (gråmarkerat fält). Om denna analys 
kombineras med analys av att tillåta viss risk för kortvarig överbelastning (se avsnitt 4.1), 
erhålls resultat såsom redovisas i Tabell 18 (övriga fält). 
 
Tabell 18 – Kombination dynamisk belastningsförmåga för att öka elproduktion från solkraft med 
kortare perioder med sannolikhet för överlast 

Hänsyn till: Andel av året med noll sannolikhet för överlast 
100 % 99,9 % 99,0 % 90,0 % 

Temperatur 103,2 % 114,6 % 123,4 % 181,4 % 
Vindhastighet 100,0 % 150,8 % 190,5 % 281,4 % 
Båda 112,3 % 179,0 % 225,9 % 345,2 % 

 
Tabell 19 visar resultat från en nod som innehåller både elproduktion från solkraft och 
elkonsumtion. I exemplet antas för enkelhetens skull att maximala elkonsumtionen är lika 
med ledningens statiska belastningsförmåga. Exempelvis om årsmaxeffekten av elproduktion 
från solkraft är 1 000 kW, är även årsmaxeffekten av elkonsumtion 1 000 kW samt att 
ledningens statiska överföringsförmåga också är det. I detta exempel kan 1 123-3 452 kW 
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elproduktion från vindkraft installeras beroende på om risk för överlast kan tolereras eller ej 
under korta perioder om hänsyn tas till både temperatur och vindhastighet.  
 
Tabell 19 – Dynamisk belastningsförmåga för att öka elproduktion från solkraft i en nod där det 
även finns installerad elkonsumtion 

Hänsyn till: Andel av året med noll sannolikhet för överlast 
100 % 99,9 % 99,0 % 90,0 % 

Temperatur 135,5 % 147,3 % 156,8 % 231,5 % 
Vindhastighet 132,0 % 187,7 % 225,1 % 331,3 % 
Båda 144,3 % 214,8 % 262,1 % 394,8 % 

4.2.5 Exempel vindkraftinvesteringsoptimering  
Antag att en investering planeras i nya vindkraftverk och att optimalt antal installerad effekt 
beräknas. Varje vindkraftverk ger kostnader i form av investeringskostnad (inklusive 
anslutningsavgift till ägaren av angränsande elnät), drift- och underhållskostnader samt 
reparations- och stilleståndskostnader under dess ekonomiska livslängd och även en 
restkostnad (eller restvärde) efter dess ekonomiska livstid. Under vindkraftverkens livstid 
genereras intäkter som är beroende av vindhastighet, tillförlitlighet, aktuell 
elproduktionskapacitet och pris på elektricitet (inklusive elcertifikat och/eller andra 
subventioner). Både kostnader och intäkter beror på osäkra stokastiska parametrar och om 
nuvärdet av alla kostnader beräknas som lägre än nuvärdet av alla intäkter kan investeringen 
uppskattas som lönsam genom en så kallad livcykelkostnadsanalys görs. 
 
Om det bortses från överföringsbegränsningar och att varje vinkraftverk antas vara lika 
lönsamt är det optimalt att bygga så många som är möjligt och tillåtet. Om det däremot finns 
en överföringsbegränsning och en ökning av denna medför en signifikant kostnad i 
anslutningsavgift (nätägaren behöver investera i nätförstärkning) så går det att definiera ett 
optimeringsproblem om det antas att det går att begränsa elproduktionen vid överlast. 
 
Om mer vindkraftseffekt installeras än vad det finns överföringskapaciteten måste 
elproduktionen begränsas vid gynnsamma vindförhållanden vilket kan ses som en kostnad 
(utebliven intäkt). Eftersom vindkraft sällan producerar maximalt kommer detta emellertid 
sällan ske om den teoretiska överlasten inte är för stor. Ju mer effekt vindkraft därutöver, 
desto lägre intäkter genereras på marginalen (dock till samma kostnader) och det blir således 
en optimering. 
 
Om dynamisk belastningsförmåga (dynamic rating) tillämpas med avseende på temperatur 
och/eller vind kommer den optimala effekten installerad vindkraft att öka och därmed också 
den totala vinsten som följd av högre tillgänglighet (lägre andel elproduktionsbegräsningar); 
inte minst på grund av positiva korrelationer mellan vindkraft och väder (se avsnitt 4.2).  
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Tabell 20 – Exempel på resultat från [12] 

 Optimalt antal vindkraftverk Näst bäst 
  Vinst [SEK]  Vinst [SEK] 
* ** Medel Max Min ** Medel 
SLR1 3 10 944 556 11 551 116 10 269 148 2 10 233 459 
DLR1 4 14 528 829 15 305 397 13 622 216 3   14 106 659 
DLR2  4 16 117 590 16 952 385 15 183 700 3 15 093 011 
DLR3  5 21 199 062 22 228 820 19 998 674 4 20 251 035 
*SLR1 = statisk överföringskapacitet, DLR1 = överföringskapacitet som tar hänsyn till temperatur, DLR2 = 
överföringskapacitet som tar hänsyn till vindhastighet, DLR3 = överföringskapacitet som tar hänsyn till 
temperatur och vindhastighet 
**Antal vindkraftverk 

 
Ett exempel på detta presenteras i [12], där bland annat en simuleringsmodell och en 
ekonomisk optimering görs i vilken stokastiska väderparametrar slumpas fram. Bland annat 
beror temperaturen på månad och tid på dygnet. Simuleringen upprepas en stor mängd av 
gånger för att få fram ett tillförlitligt medelvärde, men även upptäcka extremvärden. Exempel 
på resultat från ekonomisk optimering visas i Tabell 20, medan exempel på aspekter gällande 
leveranssäkerhet från studien sammanfattas i avsnitt 5.3.2. Som det exemplet visar blir 
vinsten signifikant högre om dynamisk belastningsförmåga implementeras och mer 
miljövänlig vindkraft blir optimal att ansluta till befintligt nät. 

4.2.6 Diskussion 
Slutsatser från analysresultat i avsnitt 4.2 presenteras i avsnitt 7.1.3. Erhållna resultat är 
generella och gäller inte specifikt Gotland.  
 
Dynamisk belastningsförmåga ökar möjligheten att nyttja ekraftsystem mer effektivt. Det i 
sin tur göra att kostsamma investeringar kan undvikas eller skjutas upp, att anslutning av 
mer lokal elproduktion såsom vinkraftverk kan underlättas och/eller påskyndas. Utöver 
ekonomiska besparingar kan dynamisk belastningsförmåga även ge miljömässiga fördelar 
såsom mer förnybar elproduktion och minskad behov av tillverkning av nya/större 
komponenter. I genomförda analyser exemplifieras dynamisk belastningsförmåga med 
avseende på temperaturens och vindhastighetens effekt på luftledning. Det finns emellertid 
utvecklade modeller och pågående forskning gällande andra komponenter såsom 
transformatorer och jordkabel och även med avseende på andra faktorer såsom 
belastningshistorik, se förslag på fortsatta analyser i avsnitt 7.2.  
 
Jordkabel kan påverkas av utomhustemperatur, men detta samband är mer komplext 
eftersom det beror på markegenskaper och djup. För sjökabel däremot, såsom HVDC-länken 
till Gotland, har inte vind och troligen inte temperatur någon påverkan eftersom temperatur 
på stora djup har låg variation. Komponenter som inte är direkt utsatta för väderparametrar 
kan emellertid använda andra algoritmer för dynamisk belastningsförmåga exempelvis som 
funktion av användning och genom onlinemätning. Det finns forskning, utveckling avseende 
onlinemätning av temperatur i jordkabel och transformatorer att använda till dynamisk 
belastningsförmåga [26], 
 
En utmaning med dynamisk belastningsförmåga är emellertid att väderparametrar kan 
variera lokalt, att det kan skilja sig mellan ställe för mätning och komponenten som utgör en 
flaskhals. Utöver mer lokala sensorer, kan detta hanteras genom att vara mer konservativ, 
t.ex. genom att schablonmässigt reducera uppmätta väderdata med en skalparameter. När 
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det gäller det sistnämna bör emellertid det tas i beaktning att ju mer inskränkningar som 
görs på uppmätta data, desto mindre effektiv blir lösningen dynamisk belastningsförmåga.  

4.3 Scenarier med energilager 

4.3.1 Introduktion 
I detta avsnitt presenteras resultat från analys där en teknikneutral kravspecifikation på 
energilagar beräknas för olika scenarier. Mer information om algoritm och antaganden finns 
i avsnitt 3.4. I varje scenario beräknas energilagrets kravspecifikation som funktion av en 
rörlig parameter avseende elkonsumtion eller någon kategori av elproduktion i en nätdel som 
har överföringsbegränsningar till/från övriga elnätet. 
 
Avsnitt 4.3.2 redovisar resultat från scenarier med elkonsumtion, men ingen elproduktion. 
Avsnitt 4.3.3-4.3.4 redovisar resultat från scenarier med olika sorters elproduktion, men 
ingen elkonsumtion – där det förstnämnda är elproduktion från vindkraftturbiner och det 
andra från solkraft. I avsnitt 4.3.5 jämförs resultant från avsnitt 4.3.2-4.3.4 och i avsnitt 4.3.6 
redovisas scenarier för systemdelar som har både elkonsumtion och elproduktion, vilket 
medför korta perioder med överföringsbegränsningar åt båda hållen till övriga elnätet som 
energilagret behöver kompensera för. 

4.3.2 Energilager för att hantera elkonsumtion 
Antag ett systemområde som i dagsläget har en elkonsumtion som elnätet precis klarar av att 
hantera utan att förstärkningar måste göras eller andra lösningar vidtas. Se t.ex. avsnitt 4.1-
4.2 – men naturligtvis kan energilager kombineras med andra lösningar såsom lösningar på 
producent- och konsumentsidan. Ett energilager skulle i teorin kunna öka maximal tillåten 
elkonsumtion genom att avge den elenergi som elnätet inte klarar av att leverera när 
elbehovet är som störst, samtidigt som energilagret fylls på under perioder med lägre last; 
energilagret behöver således vara fullt som beredskap när det finns risk över överlast. Tabell 
21 redovisar en kravlista på energilager som funktion av mängd elkonsumtion, upp till 115 % 
av vad elnätet skulle klara av att hantera utan energilager eller andra lösningar. Högre nivåer 
behöver inte redovisas eftersom trenden är tydlig. 
 
Tabell 21 – Krav på energilager för att hantera mer elkonsumtion 

Mängd1 100,75 101,5 103 104,5 106 107,5 109 110,5 112 113,5 115 

Storlek2 1,58 3,32 8,02 13,83 21,93 34,41 56,40 104,57 179,29 264,64 378,17 

% av tid3 0,02 0,06 0,10 0,18 0,25 0,39 0,73 0,99 1,22 1,49 1,87 

Effekt4 0,75 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00 
1 Anger maximal elkonsumtion i systemdelen som procent som elnätet hade klarat hantera utan energilager.  
2 Anger minsta storlek på energilagret relativt maximal elkonsumtion som elnätet hade klarat hantera utan energilager. Om 

exempelvis 100 % motsvarar 100 MW, motsvarar en storlek på ”10”, att ett energilager på 10 MWh behövs.  
3 Procent av tiden energilagret är aktivt, antingen att det hjälper systemet eller att återhämta sig till sin normalnivå. 
4 Hur snabbt energilagret måste kunna avge elenergi till systemdelen, samma enhet som raden ”Mängd”. 

 
Som kan avläsas ur Tabell 20 ökar kravet på energilagret mer och mer för varje ökningssteg, 
ökningen tenderar snarare att vara exponentiell än linjär för större ökningar av 
elkonsumtion. Trenden avseende storlekskrav och energilagrets nyttjandegrad illustreras 
även i Figur 15. Anledningen till storlekskravets exponentiella trend är att ju högre installerad 
elkonsumtion utöver vad systemet klarar av i normalfall, desto längre perioder då 
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energilagret måste kunna avge elenergi utan att däremellan ha perioder med möjlighet ta upp 
elenergi för att återhämta sig till normalnivå. 
 

 
*Enheten för energilagerstorlek är relativ till systemstorlek, förklaras i Tabell 21. 

Figur 15 – Energilager för att hantera mer elkonsumtion än vad överförings-kapaciteten medger 

 
För att illustrera detta med konkreta siffror, kan exempelvis en systemdel antas hantera en 
årsmaxeffekt på 10 MW elkonsumtion. Då skulle ett energilager på 802 kWh kunna öka 
kapaciteten till 10,3 MW, medan en kapacitetsökning till 10,9 MW skulle kräva ett 
energilager på 5 640 kWh, dvs. ca 7 gånger större för att hantera tre gånger så hög extra 
effekt. I det förstnämnda fallet skulle energilagret endast behöva användas under ca 9 
timmar per år och i det sistnämna ca 64 timmar per år. Analys av hur ett sådant energilager 
eventuellt skulle kunna användas under övrig tid görs i avsnitt 5.4.2. 

4.3.3 Energilager för att hantera vindkraft 
Antag ett systemområde där det finns vindturbiner vilka producerar elenergi på en maximal 
nivå som elnätet precis klarar av att hantera utan att förstärkningar måste göras eller andra 
lösningar vidtas. Ett energilager skulle i teorin kunna öka maximal tillåten elproduktion 
genom att ta upp den elenergi som elnätet inte klarar av att hantera när elproduktionen är 
som störst, samtidigt som energilagret avger elenergi under perioder med lägre elproduktion. 
Energilagret behöver således vara tomt som beredskap när det finns risk över maximal 
elproduktion. Tabell 22 redovisar kravlista på energilager som funktion av mängd 
elproduktion, upp till 115 % av vad elnätet skulle klara utan energilager eller andra lösningar. 
Högre nivåer behöver inte redovisas eftersom trenden är tydlig. 
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Tabell 22 – Krav på energilager för att hantera mer vindkraft 

Mängd1 100,75 101,5 103 104,5 106 107,5 109 110,5 112 113,5 115 

Storlek2 1,67 3,79  9,22 16,67 25,96 37,66 55,16 82,94 128,09 201,65 299,86 

% av tid3 0,40 1,15 2,01 3,72 5,01 6,34 8,68 10,59 12,42 14,16 16,19 

Effekt4 0,75 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00 
1 Anger maximal elproduktion i systemdelen som procent som elnätet hade klarat hantera utan energilager.  
2 Anger minsta storlek på energilagret relativt maximal elproduktion som elnätet hade klarat hantera utan energilager. Om 

exempelvis 100 % motsvarar 100 MW, motsvarar en storlek på ”10”, att ett energilager på 10 MWh behövs.  
3 Procent av tiden energilagret är aktivt, antingen att det hjälper systemet eller att återhämta sig till sin normalnivå. 
4 Hur snabbt energilagret måste kunna uppta elenergi från systemdelen, samma enhet som raden ”Mängd”. 

 
Som kan avläsas ur Tabell 22 ökar kravet på energilagret mer och mer för varje ökningssteg, 
ökningen tenderar snarare att vara exponentiell än linjär för större ökningar av elproduktion. 
Storlekstrenden och energilagrets nyttjandegrad illustreras även i Figur 16. Anledningen till 
storlekskravets exponentiella trend är att ju högre installerad elproduktion utöver vad 
systemet klarar av i normalfall, desto längre perioder då energilagret måste kunna ta emot 
elenergi utan att däremellan ha perioder med möjlighet att avge denna för att återhämta sig 
till normalnivå. 
 

 
*Enheten för energilagerstorlek är relativ till systemstorlek, förklaras i Tabell 22 

Figur 16 – Energilager för att hantera mer vindkraft än vad överföringskapaciteten medger 

 
För att illustrera detta med konkreta siffror, kan exempelvis en systemdel antas hantera 
10 MW elproduktion från vindkraftturbiner. Då skulle ett energilager på 922 kWh kunna öka 
kapaciteten till 10,3 MW, medan en kapacitetsökning till 10,9 MW skulle kräva ett 
energilager på 5 516 kWh, dvs. ca 6 gånger större för att hantera tre gånger så hög extra 
effekt. I det förstnämnda fallet skulle energilagret endast behöva användas under ca 
176 timmar (ca en vecka) per år och i det sistnämna ca 760 timmar (ca en månad) per år. 
Jämfört med energilager för att hantera elkonsumtion behöver detta energilager både 
användas under en högre andel av året, dels måste det vara tomt när det finns risk för hög 
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elproduktion. Därför är möjligheterna för att använda energilagret till annat mer begränsat, 
men nödvändigtvis inte orealistiskt, se vidare analys och diskussion i avsnitt 5.4.3. 

4.3.4 Energilager för att hantera solkraft 
Antag ett systemområde där det finns installerad solkraft, vilket producerar elenergi på en 
maximal nivå som elnätet precis klarar av att hantera utan att förstärkningar måste göras 
eller andra lösningar vidtas. Ett energilager skulle i teorin kunna öka maximal tillåten 
elproduktion genom att ta upp den elenergi som elnätet inte klarar av att hantera när 
elproduktionen är som störst, samtidigt som energilagret avger elenergi under perioder med 
lägre elproduktion. Energilagret behöver således vara tomt som beredskap när det finns risk 
över maximal elproduktion. Tabell 23 redovisar kravlista på energilager som funktion av 
mängd elproduktion. 
 
Tabell 23 – Krav på energilager för att hantera mer elproduktion från solkraft 

Mängd1 100,75 101,5 103 104,5 106 107,5 109 110,5 112 113,5 115 

Storlek2 0,75 1,50 3,94 6,91 11,28 17,10 22,92 29,30 36,48 43,67 50,85 

% av tid3 0,33 0,33 0,98 1,33 2,37 2,38 3,10 4,14 4,48 4,82 5,59 

Effekt4 0,75 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00 
1 Anger maximal elproduktion i systemdelen som procent som elnätet hade klarat hantera utan energilager.  
2 Anger minsta storlek på energilagret relativt maximal elproduktion som elnätet hade klarat hantera utan energilager. Om 

exempelvis 100 % motsvarar 100 MW, motsvarar en storlek på ”10”, att ett energilager på 10 MWh behövs.  
3 Procent av tiden energilagret är aktivt, antingen att det hjälper systemet eller att återhämta sig till sin normalnivå. 
4 Hur snabbt energilagret måste kunna uppta elenergi från systemdelen, samma enhet som raden ”Mängd”. 
 
Från Tabell 23 går det att se att storlekskravet ökar långsammare och mer linjärt jämfört med 
energilager som installeras för ett hantera elproduktion från vindkraftturbiner och 
elkonsumtion. Vidare jämförelse och förklaring ges i avsnitt 4.3.5. I Figur 17 illustreras 
resultatet.  

 
*Enheten för energilagerstorlek är relativ till systemstorlek, förklaras i Tabell 22 

Figur 17 – Energilager för att hantera mer solenergi än vad överförings-kapaciteten medger 
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För att illustrera detta med konkreta siffror, kan exempelvis en systemdel antas hantera 
100 kW elproduktion från solkraft. Då skulle ett energilager på 3,94 kWh kunna öka 
kapaciteten till 103 kW, medan en kapacitetsökning till 106 kW skulle kräva ett energilager 
på 22,92 kWh. Precis som för elproduktion av vindturbiner (se avsnitt 4.3.3) är 
möjligheterna för att använda energilagret till annat mer begränsat jämfört med energilager 
för att hantera elkonsumtion. Dock har energilager för att hantera elproduktion från solkraft 
en fördel jämfört med om de hanterar elproduktion från vindturbiner, nämligen att det är 
mer förutsägbart, även långsiktigt, under vilka tider energilagret behöver vara i beredskap. Se 
avsnitt 5.4.3.för analys av hur energilagret skulle kunna användas till annat under perioder 
det inte behövs för att hantera elproduktionstoppar.  

4.3.5 Energilager – jämförelse elkonsumtion, vindkraft och solkraft 
Figur 18 illustrerar en översiktlig jämförelse för hur stort energilager som krävs för att 
hantera elproduktion av vindkraftturbiner och solkraft samt elkonsumtion. Mer detaljerade 
analysresultat med avseende på var och en av dessa tre kategorier tillhandahålls i 
avsnitt 4.3.2-4.3.4.  
 

 
*Enheten för energilagerstorlek är relativ till systemstorlek, förklaras i Tabell 25 

Figur 18 – Jämförelse av energilagrets nödvändiga storlek för att hantera olika ändamål  

 
En direkt slutsats som kan dras är att det, av dessa tre olika kategorier, är som mest 
fördelaktigt att använda energilager för att hantera elproduktion från solkraft. För 
elproduktion från vindturbiner och för elkonsumtion är det troligen endast realistiskt att 
använda energilager för att hantera mindre kapacitetsökning. För att hantera en 
kapacitetsökning upp till ca 108 % krävs storleksordningen drygt dubbelt så stort energilager 
för att hantera dessa kategorier jämfört med elproduktion från solkraft, en skillnad som 
därefter skenar iväg till orealistiska nivåer. 
 
Den signifikanta skillnaden mellan olika kategorier kan förklaras av att elproduktionstoppar 
från solkraft är relativt kortvariga, högst ett några timmar dagtid under sommarhalvåret, 
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vilket gör att batterilagret hinner göra sig av med elenergi innan det behövs igen. För de två 
andra kategorierna kan det emellertid vara längre perioder med gynnsamma 
vindförhållanden, respektive långa perioder med mycket kyla som korrelerar med hög 
elkonsumtion (se avsnitt 2.4.2). Troligen skulle emellertid mer gynnsamma resultat för 
energilager med avseende på att hantera elkonsumtion erhållas om modellen tog i beaktning 
skillnad mellan elkonsumtionsmönster mellan olika tider på dygnet (se avsnitt 2.4.4); det 
motiverar att införa detta i framtida versioner av analysverktyget.  
 

 
Figur 19 – Jämförelse av energilagrets nyttjandegrad för att hantera olika ändamål 

 
En annan aspekt är att energilagret står oanvänt under en stor del av året, analys av att 
eventuellt använda det i andra syften under dessa perioder, såsom att höja 
leveranssäkerheten, tas upp i avsnitt 5.4. Figur 19 jämför nyttjandegraden för olika 
användningsområden. Värt att notera är att energilager för att hantera elkonsumtion har 
lägst nyttjandegrad, men att storlekskravet är högt.  
 
Resultat från analys av energilager för att hantera systemdelar med både mycket 
elkonsumtion och elproduktion presenteras i avsnitt 4.3.6, där kombinationen att utnyttja 
sammanlagring (se avsnitt 4.1.1) och energilager exemplifieras. Även att kombinera med 
andra smartaelnätslösningar, exempelvis dynamisk belastningsförmåga och demand 
response, vore intressant att studera i framtida analyser för att identifiera smarta 
synergieffekter mellan olika lösningar.  

4.3.6 Energilager – både elkonsumtion och elproduktion från solkraft 
Analysresultat avseende energilager för att hantera en systemdel som har perioder av både 
mer nettoelproduktion och perioder av mer nettoelkonsumtion än vad systemet klarar av att 
hantera redovisas i detta avsnitt. Det fångar även upp att elproduktion och elkonsumtion ofta 
delvis kan ta ut varandra. Analys av det sistnämna redovisas i avsnitt 4.1.1. 
 
I exemplet har elkonsumtion i kombination med elproduktion från solkraft valts, eftersom 
det sistnämnda har visats kunna dra mer nytta av energilager jämfört med elproduktion från 
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vindkraftturbiner. I Tabell 24 visas resultat från när elproduktionen hålls på en konstant nivå 
(150 %) samtidigt som olika nivåer på elkonsumtionen analyseras (100-109,5%). Tabell 25 
visar på resultat från det omvända, där hålls elkonsumtionen på en konstant nivå (105 %) 
samtidigt som elproduktionen varierar från mellan 132 % och 151 %. Anledningen till den 
relativt högre nivån på elproduktion är dels att energilager kan hantera mer av detta (se 
avsnitt 4.3.5), dels att 100 % elkonsumtion gör att 132 % elproduktion kan installerats eller 
133,6 % vid 105 % på grund av sammanlagring (se avsnitt 4.1.1). 
 
Tabell 24 – Krav på energilager, både elkonsumtion och elproduktion från solkraft exempel 1  

Elkons.1 
Elprod1 

100 
150 

100,5 
150 

101,5 
150 

102,5 
150 

103,5 
150 

104,5 
150 

105,5 
150 

106,5 
150 

107,5 
150 

108,5 
150 

109,5 
150 

Storlek2 43,80 44,16 44,98 46,21 48,23 51,34 55,99 62,16 71,30 85,66 108,53 

Normn3 0 2 7 12 18 25 34 42 51 60 70 

% av tid4 2,91 2,90 2,80 2,77 2,75 2,64 2,63 2,66 2,55 2,68 2,73 

Effekt15 18,00 17,84 17,52 17,20 16,88 16,56 16,24 15,92 15,60 15,28 14,96 

Effekt25 0,00 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 
1 ”Elkons” anger maximal elkonsumtion i systemdelen som procent som elnätet hade klarat hantera utan energilager och på 

motsvarande sätt anger ”Elprod” maximal elproduktion från solkraft. 
2 Anger minsta storlek på energilagret relativt maximal elproduktion som elnätet hade klarat hantera utan energilager. Om 

exempelvis 100 % motsvarar 100 MW, motsvarar en storlek på ”10”, att ett energilager på 10 MWh behövs.  
3 Ibland måste energilagret avge elenergi för att kompensera för hög elkonsumtion och ibland ta emot elenergi för att 

kompensera för hög elproduktion. Denna rad anger hur många procent fyllt energilagret är i normaldrift  
4 Procent av tiden energilagret är aktivt, antingen att det hjälper systemet eller att återhämta sig till sin normalnivå. 
5 Effekt1 anger hur snabbt energilagret måste kunna uppta elenergi från systemdelen och Effekt2 anger hur snabbt energilagret 

måste kunna avge elenergi till systemdelen. Enheten är den samma enhet som raden ”Mängd”. 
 
För att illustrera resultatet i Tabell 24 med konkreta siffror, kan exempelvis en systemdel 
antas ha en överföringskapacitet (både netto import och nettoexport) till övriga elnätet på 
100 kW. Då skulle det kunna installeras 132 kW elproduktion och 100 kW elkonsumtion utan 
risk för överlast eller behov av energilagring (båda mätt i högst årsvärdet). Ett energilager på 
43,80 kWh skulle kunna hantera en elproduktionen på 150 kW och elkonsumtionen till 100 
kW, ett energilager på 51,34 kWh skulle kunna hantera att elkonsumtionen till 104,5 kW och 
ett 108,53 kWh stort energilager en elkonsumtion på 109,5 kW – även i de två sistnämnda 
exemplen en 150 kW elproduktion. Värt att notera att ökningen av energilagret som funktion 
av elkonsumtionsökningen är lågt i jämförelse med om det bara finns elkonsumtion (se 
avsnitt 4.3.2), vilket visar på att sammanlagringen av elkonsumtion och elproduktion ger 
positiva synergier tillsammans med ett energilager. Även värt att notera är att energilagret 
används 2,5-3 % av tiden för alla scenarier av olika elkonsumtion, bara det att ju mer 
elkonsumtion, desto högre procent är energilagret fyllt i normaldrift.  
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Figur 20 – Exempel på ett energilagers variation över tid 

 
Figur 20 exemplifierar hur energilagrets nivå kan variera över tid avseende en nod med 
106,5 % elkonsumtion och 150 % elproduktion från solkraft, där energilagret i normalet är 
laddat till ca 42 %. Analysen sträcker sig över 40 år, varav 2 år illustreras i figurens övre del. 
Värt att notera är att energilagret under dessa år aldrig når upp i sin högsta nivå, men 
däremot i sin lägsta vid ett tillfälle. Tre dygn är in-zoomade i den nedre delen för att få en 
detaljerad bild av hur energilagret kan variera. Dessa är valda omkring det tillfälle då 
energilagret är som lägst. Årstidsrelaterade variationer synd tydligt, med två somrar då 
energilagret behöver ta upp energi ibland för att hantera solkraft och kallare perioder då 
energilagret vid ytterst enstaka tillfällen behöver avge energi för att kompensera för hög 
elkonsumtion.  
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Tabell 25 – Krav på energilager, både elkonsumtion och elproduktion från solkraft exempel 2 

Elkons.1 
Elprod1 

105 
132 

105 
133 

105 
135 

105 
137 

105 
139 

105 
141 

105 
143 

105 
145 

105 
147 

105 
149 

105 
151 

Storlek2 16,39 16,39 17,79 20,29 24,15 28,14 33,04 38,81 44,67 50,67 57,35 

Normn3 100 100 92 81 68 58 50 42 37 32 29 

% av tid4 0,20 0,20 0,25 0,31 0,48 0,72 1,03 1,37 1,84 2,34 2,90 

Effekt15 0,00 0,00 1,40 3,40 5,40 7,40 9,40 11,40 13,40 15,40 17,40 

Effekt25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
1 ”Elkons” anger maximal elkonsumtion i systemdelen som procent som elnätet hade klarat hantera utan energilager och på 

motsvarande sätt anger ”Elprod” maximal elproduktion från solkraft. 
2 Anger minsta storlek på energilagret relativt maximal elproduktion som elnätet hade klarat hantera utan energilager. Om 

exempelvis 100 % motsvarar 100 MW, motsvarar en storlek på ”10”, att ett energilager på 10 MWh behövs.  
3 Ibland måste energilagret avge elenergi för att kompensera för hög elkonsumtion och ibland ta emot elenergi för att 

kompensera för hög elproduktion. Denna rad anger hur många procent fyllt energilagret är i normaldrift  
4 Procent av tiden energilagret är aktivt, antingen att det hjälper systemet eller att återhämta sig till sin normalnivå. 
5 Effekt1 anger hur snabbt energilagret måste kunna uppta elenergi från systemdelen och Effekt2 anger hur snabbt energilagret 

måste kunna avge elenergi till systemdelen. Enheten är den samma enhet som raden ”Mängd”. 
 
Tabell 25 kompletterar Tabell 24, genom att variera elproduktion istället för elkonsumtion 
för att visa på fler kombinationer av en systemdel som innehåller båda kategorier. För att få 
lite perspektiv exemplifierade med konkreta siffror från alla analyser kan exempelvis en 
systemdel antas ha en överföringskapacitet (både nettoimport och nettoexport) till övriga 
elnätet på 100 kW. Då räcker ett energilager på 50 kWh till exempelvis: 

• Hantera endast elkonsumtion på ca 108 kW, medan en dubblering till 100 kWh 
endast räcker till att hantera ca 110 kW. 

• Hantera endast elproduktion från vindkraftturbiner om ca 108 kW. 
• Hantera endast elproduktion från solkraft om ca 115 kW. 
• Hantera elproduktion om ca 105 kW elkonsumtion i kombination med ca 149 kW 

elproduktion från solkraft, medan en dubblering till 100 kWh räcker till att hantera ca 
109 kW elkonsumtion i kombination med ca 150 kW elproduktion från solkraft. 

4.3.7 Diskussion 
Slutsatser från analysresultat i avsnitt 4.3 presenteras i avsnitt 7.1.4. Erhållna resultat är 
generella och gäller inte specifikt Gotland.  
 
I samtliga scenarier, även i de fall ett relativt stort energilager krävs, används det endast 
under en marginell andel av tiden. Om ett energilager installeras för att hantera 
elkonsumtions- och/eller elproduktionstoppar, står det därmed oanvänt under större delen 
av året. Idéer för att nyttja det i andra syften under de perioder energilagret är oanvänt 
analyseras i avsnitt 5.4. Möjligheten att använda energilagret till annat är som störst för 
scenarier då energilagret används för att hantera elkonsumtion eftersom det då är fulladdat i 
normaldrift och att det behöver användas under lägre andel av året jämför med övriga 
kategorier. 
 
Analysresultaten avseende att använda energilager för att hantera elkonsumtionstoppar är 
relativt pessimistiska. Med en analysmetod som även tar hänsyn till elkonsumtionsmönstret 
(se avsnitt 2.4.4) skulle emellertid resultat för hur mycket extra elkonsumtion ett energilager 
kan hantera troligen bli mer fördelaktigt. Detta eftersom det är i genomsnitt lägre 
elkonsumtion under delar av dygnet då energilagret skulle ha chans att ta upp elenergi som 
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det sedan kan använda under dygnets timmar då det är som högst elkonsumtion. Se vidare 
avsnitt 7.2 för förslag på fortsatta analyser. 
 
Denna studie är avgränsad till att studera energilagring teknikneutralt och till att inte 
analysera kostnad och analys av huruvida om och i vilka sammanhang det är lönsamt. Ett 
energilager behöver nödvändigtvis inte vara traditionella batterilösningar. Vad som 
emellertid kan kostateras är att för de flesta användningsområden är det ett högre 
storlekskrav (kostnad) per extra kW, desto mer överlast energilagret totalt ska hantera. 
Följaktligen är det troligtvis rimligast att använda energilager för att hantera mindre 
effekttoppar eller i kombination med andra lösningar. Även lösningar på kundsidan såsom 
avtal som tillåter styrning av storförbrukare eller samordnad styrning av flera mindre 
förbrukare skulle eventuellt kunna modelleras som om det vore ett energilager; i sådana fall 
skulle resultat (kravspecifikationer) från analyser i denna studie kunna användas som 
referens när andra lösningar studeras.  
 
Det finns ett behov av att analysera energilager i kombination med flera olika smarta 
lösningar för att hitta kloka synergier, se avsnitt 7.2.  
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5 Smartaelnätsteknologiers påverkan på 
tillförlitlighet, risker och robusthet 

5.1 Översikt av nya risker och möjligheter  
Inga tekniska komponenter/lösningar är 100 % tillförlitliga. När det gäller ny teknik och nya 
lösningar, där det finns begränsad erfarenhet av systempåverkan och inte full 
teknikmognad/standardisering, är det extra svårt att bedöma både risker och möjligheter. 
Även komponenter vars uppgift är att minska sannolikhet och/eller konsekvens av störningar 
i elnätet, såsom skyddsutrustning, kan i sig introducera egna fel och nya sorters problem. 
Därför är det alltid en avvägning mellan potentiell riskreducering av befintliga risker mot 
potentiella nya, där även kostnad för att introducera det nya vägs in.  
 
Det finns dels risker med att nya tekniska lösningar kan generera nya sorters fel, dels att de 
på sikt tas för givna. Det sistnämnda riskerar att minska effektiviteten och möjligheten att vid 
behov tillämpa traditionell felavhjälpning på grund av sämre möjligheter och mindre vana att 
tillämpa manuell felavhjälpning [40]. Idag kan ca 30 % av alla rapporterade fel i 
eldistributionsnät på ett eller annat sätt associeras till sekundärutrustning, såsom styr- och 
kontrollsystem [41] (se mer om detta i avsnitt 5.2). I och med införandet av smarta lösningar 
kommer denna andel troligen öka i framtiden i och med att nya risker introduceras samtidigt 
som den totala mängden fel (mätt i både antal och längd) förhoppningsvis kommer att 
minska med hjälp av smarta lösningar [18].  

5.2 Kombinerad riskanalys för primär- och sekundärsystem  
Slutsatser avseende kombinerad riskanalys för primär- och sekundärsystem, se avsnitt 7.1.6. 

5.2.1 Introduktion 
I takt med en allt snabbare utveckling som påverkar elkraftsystem direkt- eller indirekt blir 
det en allt större utmaning att upprätthålla och överblicka leveranssäkerhet, robusthet och 
risknivå. En del risker reduceras, medan nya tillkommer. Utveckling och förändring sker 
inom flera områden, exempelvi inom: teknik, elkonsumtionsmönster, på elproduktionssidan 
och genom ekonomiska, juridiska och politiska villkor/styrningar. Att göra välgjorda 
tillförlitlighetsanalyser i samband med planering, drift och underhåll har blivit allt viktigare i 
takt med ökad komplexitet och nya utmaningar. Mer automatisering gör att 
tillförlitlighetsanalys på övergripande systemnivå måste ta hänsyn till olika sammanlänkade 
system och komponenter. Traditionella analysmetoder är emellertid inte anpassade för de 
komplexa samband som är en följd av utvecklingen [18] [38].  
 
Inom smarta elnät måste tillförlitlighetsberäkningar ta hänsyn till flera olika sorters områden 
vilka traditionellt behandlats separat inom forskning och av olika sorters analysmetoder, 
såsom primärutrustning (t.ex. ledningar och transformatorer), skyddssystem, 
kontrollsystem, informations- och kommunikationssystem. I motsats till primärsystemet, 
dvs. traditionell elnätsstruktur, brukar utrustning som är associerade med automatisk 
övervakning, kontroll, kommunikation, hantering och styrning av primärsystemet benämnas 
”sekundärsystem” som en övergripande kategori av sinsemellan olika sorters system [18]. Det 
är viktigt att utveckla kombinerade metoder som hanterar den nya sortens helhet av både 
primär- och sekundärsidan samt de olika systemens beroenden sinsemellan; följaktligen har 
det blivit allt större fokus på detta inom forskning och utveckling, även om ännu mer resurser 
på detta behövs. Traditionell tillförlitlighetsanalys på transmissions-, stations- och 
distributionsnivå som använder sig av statistiska- och sannolikhetsbaserade metoder 
redovisas t.ex. i: [42]. Inom datateknik finns det vissa sorters analyser där det finns likheter i 
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mål och metod avseende tillförlitlighetsanalys, men även skillnader; är exempelvis 
nödvändigt inkludera aspekter såsom IT-säkerhet [43].  
  
Rekommendationer avseende att öka kunskapen om nya risker och utveckla nya 
analysmetoder presenteras i avsnitt 6.1. 

5.2.2 Tillförlitlighet av skyddsutrustning – grunderna 
Skyddsutrustning, såsom brytare, säkringar och frånskiljare används för att öka 
tillförlitligheten, skydda komponenter och/eller för att se till att regler om personsäkerhet 
efterföljs. Trots att dessa komponenter i vanliga fall ökar systemets tillförlitlighet, kan sådana 
komponenter i sig orsaka olika sorters fel med olika konsekvenser [42]. Ibland antas dessa 
därför vara perfekta för att förenkla tillförlitlighetsanalys, men det kan i vissa fall vara en för 
grov förenkling. I takt med att skyddssystem blir allt mer omfattande, avancerade och 
automatiserade kommer de förhindra konsekvensen (t.ex. mätt i total kundavbrottstid eller 
icke-levererad energi) av fler vanliga fel, men samtidigt finns risk att skyddsutrustningen i sig 
eller dess styr- och kontrollsystem kommer stå för en allt högre andel av all avbrottstid.  
 
I traditionella elkraftsystem fungerar skyddsutrustning oberoende av styr- och 
kontrollsystem. Brytare och säkringar löser omedelbart vid fel samtidigt som frånskiljare 
öppnas och stängs manuellt. När ett elkraftsystem behöver sektioneras om på grund av t.ex. 
fel eller underhåll sker detta genom att personal fysiskt tar sig till frånskiljare som öppnas 
eller stängs. Med smarta elnät kommer sådant kunna ske på distans via kontrollrum med 
fjärfrånskiljare eller ett steg längre helt automatik. Detta kan drastiskt minska 
omkopplingstider och därigenom öka tillförlitligheten förutsatt att styr- och 
kontrollsystemen fungerar som de ska och att handhavandet av dessa sker korrekt. 
 
Felkategorier avseende skyddsutrustning [34]: 

• ”Vanliga” fel. Precis som primära komponenter, såsom exempelvis luftledningar, kan 
dessa komponenter gå sönder och orsaka kortslutning eller jordfel. Av säkerhetsskäl 
måste felet inom kort tid brytas. Om t.ex. en brytare som i vanliga fall bryter vid fel 
längre ut i systemet orsakar kortslutning, måste istället nästa brytare lösa. Det 
innebär med stor sannolikhet att en betydligt större systemdel kopplas bort jämfört 
med om den felande brytaren hade öppnat. Vanliga fel modelleras ur 
tillförlitlighetssynpunkt på samma sätt som andra komponenter. Så även om en 
brytares felfrekvens ofta är låg jämfört med t.ex. en luftledning, kan antalet drabbade 
kunder bli högre. 

• Överkänsliget. Kan till exempel vara att en brytare öppnar trots att det inte behövs. 
Detta kan modelleras med att komponenten tilldelas en extra felfrekvens avseende 
denna felkategori och en medelåtgärdstid för återställning. Denna sorts fel kan inte 
bakas ihop med andra sortsers fel i komponenten eftersom konsekvensen är 
annorlunda, ofta lägre eftersom det inte finns någon kortslutning eller jordfel som 
måste kopplas bort av annan skyddsutrustning såsom är fallet med ”vanliga” fel. 

• Sannolikhet att ”fastna”. Skyddsutrustningen som inte utför inte sin uppgift när det 
behövs. Det kan vara ett dolt fel; om komponenten inte har använts eller inspekterats 
sedan den gick sönder kan den vara trasig utan att upptäckas. Sådana fel modelleras 
med en sannolikhet att det ska hända. Konsekvensen är att annan skyddsutrustning 
måste användas och fler kunder drabbas. 

• Fel i informations- och kontrollsystem. Denna kategori överlappar andra kategorier. 
Exempelvis kan skyddsutrustning både vara överkänslig på grund av att 
komponenten har ett fysiskt fel, men också att den får fel signaler; samma 
resonemang kan gälla för att komponenten inte utför sina uppgifter. Det introducerar 
även mer komplexitet i systemet och risk för beroende fel mellan komponenter, så 
kallade ”common cause” vilket tas upp i avsnitt 5.2.3. Fel i informations- och 
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kontrollsystem kan naturligtvis drabba flera komponenter samtidigt vilket gör att 
även system med redundans (t.ex. två alternativa matningsvägar där det räcker att 
den ena är hel) får avbrott. Denna kategori av fel kan naturligtvis delas in i mängder 
av underkategorier och traditionell tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem tar inte 
hänsyn till detta, se avsnitt 6.1 där behov av att utveckla nya analysmetoder 
diskuteras. 

5.2.3 ”Common cause” – beroende fel 
När tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem utförs är två vanliga antaganden dels att fel 
uppstår oberoende av varandra, dels att tiden det tar att åtgärda en komponent är signifikant 
kortare jämfört med hur länge den fungerar [42]. Det sistnämnda antagandet finns det ingen 
anledning att ifrågasätta, ett elkraftsystem brukar vara tillgängligt mer än 99,9 % av tiden. 
Att fel är oberoende av varandra kan emellertid ifrågasättas, speciellt vid storstörningar. Vid 
hård vind kan flera olika luftledningar drabbas av nedfallande träd samtidigt och två 
transformatorer i samma station kan drabbas av samma yttre händelser såsom brand för att 
nämna två av många exempel. I och med införandet av mer automatik, mer integrerade 
sekundära system finns det risk att beroende fel kan öka ännu mer i framtiden. Till exempel 
ett styr- och kontrollsystem som går sönder kan drabba flera olika delar samtidigt, vilket gör 
att alternativa matningsvägar nödvändigtvis inte kan användas om sådana finns. 
 
Beroende fel, där två eller flera komponenter inte kan utföra sina uppgifter på grund av en 
gemensam händelse brukar benämnas ”common cause”-fel. Ett sätt att modellera detta är att 
sätta en egen felfrekvens och sannolikhet för en sådan händelse [34], vilket illustreras som ett 
blockdiagram och som ett felträd i Figur 21.  
 

 
Figur 21 – Exempel på hur ”common cause”-fel kan modelleras 

 
Om exempelvis en komponent har en otillgänglighet på 0,1 % motsvarar det att den är trasig i 
genomsnitt 8,76 timmar per år. Om det finns två parallella likadana komponenter där det 
räcker att en fungerar för systemfunktion är sannolikheten att båda är ur funktion samtidigt 
0,0001 % vilket motsvarar drygt en halv minut per år i genomsnitt, om det antas att de alltid 
går sönder helt oberoende av varandra. I detta fall blir otillgängligheten 1000 gånger lägre. 
Det räcker således med att extremt liten andel av alla fel är beroende för att de ska bidra med 
en högre otillgänglighet till systemet jämfört med otillgänglighet orsakad av att två parallella 
komponenter går sönder samtidigt oberoende av varandra.   
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5.2.4 Exempel på konsekvens av fel i styr- och kontrollsystem 
Betrakta Figur 22 och antag fel i skyddsutrustning (här brytare) enligt de kategorier som 
presenterades i avsnitt 5.2.2: 

• Brytare b1 orsakar kortslutning eller jordfel. Felet måste kopplas bort omedelbart, 
vilket görs genom att brytare b0 öppnar och samtliga kunder blir strömlösa tills felet 
är åtgärdat eftersom det inte finns någon annan tillgänglig skyddsutrustning i 
exemplet som kan koppla bort felet. Om det skulle finnas en frånskiljare precis 
ovanför b1 skulle först samtliga kunder kopplas bort automatiskt tills frånskiljaren 
öppnat, vilket skulle medföra att 30 kunder har ett avbrott motsvarande 
omkopplingstiden och 5 kunder ett avbrott motsvarande reparationstiden. Om 
brytare b0 skulle fela på detta sätt måste felet brytas på ännu högre nivå än vad som 
illustreras i figuren, vilket troligen skulle ge konsekvens för betydligt fler kunder. 

• Överkänsliget. Om en brytare öppnar utan att det är befogat drabbas endast 
underliggande kunder till dess att brytaren är återställd. I fallet c1 rör det sig om 5 
drabbade kunder, om det sker med c0 drabbas istället 35 kunder. 

• Sannolikhet att ”fastna”. Om fel drabbar c1 löser normalt b1 omedelbart och endast 5 
kunder drabbas. Om b1 inte löser sin uppgift måste istället b0 öppna. Det medför att 
35 kunder drabbas tills b1 lyckats öppna (eller att felet i c1 är åtgärdat) och b0 hinner 
sluta igen, medan 5 av kunderna alltid är drabbade till dess att felet i c1 är åtgärdat.   

• Fel i informations- och kontrollsystem. Finns mängder av scenarier, några av dem 
listas i Figur 22 och förklaras senare i avsnittet. Som tidigare nämnt överlappar dess 
konsekvenser ofta traditionella fel i skyddsutrustning. Dock att det är högre 
sannolikhet med ”så kallade ”common cause”-fel. 

 

 
Figur 22 – Exempel på olika scenarier vid ett komponentfel 

Figur 22 illustrerar ett exempel på hur fel i en komponent kan påverka systemet på olika sätt 
där en primär komponent, t.ex. en ledning, utlöser felet. I scenario 1 fungerar 
skyddsutrustning och sekundärsystem som de ska, brytaren löser och endast underliggande 5 
kunder drabbas. I scenario 2 löser inte närmaste brytare som förväntat på grund av 
kontrollsystemet, utan felet måste brytas ”uppströms” i b0 vilket i exemplet istället medför 
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35 (5 + 30) bortkopplade kunder. I scenario 3 löser bryteren som den ska, men på grund av 
fel i kontrollutrustning utförs en onödig öppning av en annan brytare vilket orsakar 15 
bortkopplade kunder (5 + 10). Även om felet initierades av en primärkomponent, bör den 
utökade konsekvensen av felet i scenario 2 och 3 betraktas som fel i kontrollsystem.  
 
Även om sekundärsystemet i sig inte felar, kan de orsaka systemfel på grund av 
handhavanefel, dvs. den mänskliga faktorn. Även sådana fel borde räknas till 
sekundärutrustning [44]. Därför är det viktigt med tillräcklig fortbildning när ny teknik 
introduceras som en riskreducerande åtgärd.  

5.2.5 Diskussion  
Smartaelnätsteknologier kan göra elkraftsystem mer robusta och öka leveranskvalitet, t.ex. 
genom möjlighet för automatisk omkoppling vid fel samt ge andra riskreducerande effekter. 
Samtidigt ger introduktion av ny teknologi och nya lösningar andra risker och nya 
kunskapsbehov. Det uppstår ett mer komplext system när det primära traditionella 
elkraftsystemet integreras med sekundära system såsom, IT-, kontroll- och styrsystem. Det 
behövs mer forskning och utveckling för att hantera kombinerad analys av primära och 
sekundära system samt all annan ny komplexitet, se vidare avsnitt 6.1. 
 
På grund av bristande erfarenhet gällande många nya tekniker och lösningar av smarta 
elnätsteknologier är det värdefullt med demonstrationsanläggningar såsom Smart Grid 
Gotland. Dialog och data från detta demonstrationsprojekt och från Gotland Energi AB har 
skett inom ramen för projektet; information om Smart Grid Gotland och Gotlands 
elkraftsystem sammanfattas i rapporten, se avsnitt 2.1. Gotlands regionnät har 
implementerats i datorverktyget NEPLAN, se avsnitt 2.1.4. En visuell modell av ett elnät med 
integrerade smartaelnätsteknologier kan illustrera möjligheter och utmaningar ur ett 
systemperspektiv och vara användbart för framtida analyser, se avsnitt 7.2. 

5.3 Dynamisk belastningsförmågas för att öka leveranskvalitet 
Dynamisk belastningsförmåga, ofta benämnd som ”dynamic rating”, kan ge positiva effekter 
vid anslutning av mer elproduktion och/eller elkonsumtion, se bland annat avsnitt 4.2. 
Utöver det kan denna teknik/lösning i vissa fall även ge positiva effekter gällande 
leverenssäkerhet vilket exemplifieras avseende elkonsumenter i avsnitt 5.3.1 och avseende 
elproduktion med vindkraftturbiner i avsnitt 5.3.2. Slutsatser avseende dynamisk 
belastningsförmågas för att öka leveranskvalitet, se avsnitt 7.1.5. 

5.3.1 Exempel redundans för elkonsumenter på distributionsnivå 
På transmissionsnivå och i viss mån på regionnätsnivå har elkraftsystem aktiv redundans 
med så kallat ”n-1”-kriterium eller bättre. Det innebär att vilket komponent som helst ska 
kunna gå sönder utan att det leder till kundavbrott. Det sker genom att strömmen alltid kan 
ta minst två olika vägar utan risk för överlast om en av dessa kopplas bort och att omkoppling 
sker direkt och automatiskt vid fel.   
 
På lägre spänningsnivåer drivs elnätet emellertid alltid radiellt, dvs. varje ledningssträcka 
matas endast en väg (åt gången) från närmaste transformatorstation. Det innebär att om fel 
uppstår i en komponent måste det omdedelbart kopplas bort, t.ex. med en brytare. Alla 
kunder ”nedströms” från brytaren blir omedelbart strömlösa. Ofta finns det frånskiljare som 
kan öppnas manuellt vilket gör att felet kan isoleras närmare felkällan och en del av de 
drabbade kunderna kan få tillbaka strömmen efter en omkopplingstid, medan kunder längre 
ut måste vänta tills felet är åtgärdat.  
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Ett vanligt sätt att göra elnätet mindre sårbart för väder är att ersätta luftledning med 
jordkabel, vilket minskar antalet avbrott. Dock kan det göra att felavhjälpningen vid enskilda 
fel blir längre när de väl inträffar eftersom felet tar längre tid att lokalisera och komma åt, 
felavhjälpning vid t.ex. storm kan dock ofta bli mycket lång och omfattande för 
luftledningsnät på grund av många samtida fel jämfört med jordkabel. Eftersom det finns 
lagar om kundavbrottsersättning för långa avbrott över 12 timmar och funktionskrav på 24 
timmar finns det incitament att minska risken för lång åtgärdstid [34].  
 
En annan lösning för att öka tillförlitlighet på lägre spänningsnivåer är att införa en möjlighet 
att koppla ihop två radiala ledningssträckor för att på så sätt införa passiv redundans. De 
drivs fortfarande radiellt och hålls åtskilda av en öppen frånskiljare i normal drift. Vid fel 
löser endast den drabbade ledningssträckan, men tack vare att det går att mata från båda 
hållen kan fler kunder (i vissa fall alla) isoleras från felkällan och få tillbaka strömmen efter 
omkoppling. Med smarta lösningar kan omkoppling ske på distans eller helt med automatik 
vilket gör att kundernas avbrott blir mycket korta eller elimineras helt. Notera att alternativ 
såsom ö-drift när distribuerad generering finns och reservkraftverk som körs ut i vissa fall till 
avlägsna kunder vid långa avbrott inte tas upp här eftersom ö-drift inte tillämpas idag och 
reservkraft endast används i specialfall.  
 
I Figur 23 illustreras en modell av ett typiskt svenskt elkraftsystem på distributionsnivå där 
det finns möjlighet till passiv redundans [38]. Två slingor (A och B) drivs radiellt oberoende 
av varandra. Vid fel bryts hela den drabbade slingan vid respektive brytare (illustreras som 
kryss). Om det finns möjlighet till att koppla bort felet någonstans mellan matning och fel 
med en frånskiljare (ej utritat i figuren) kan delar av slingan få tillbaka strömmen relativt 
snabbt med omkoppling, medan övriga delen har avbrott tills felet är reparerat.  
 

 
Figur 23 – Exempel på möjlig redundans genom att ihopkoppling av två slingor. 

 
Ett sätt att öka tillförlitligheten är att införa en möjlighet att koppla ihop två slingor (streckad 
linje Figur 23). Då är det möjligt att mata slingorna från båda matningspunkterna och med 
tillräckligt många frånskiljare kan samtliga kunder uppleva avbrott endast under 
omkopplingstid. Med smarta elnätsteknologier kan dessutom denna omkoppling ske snabbt, 
exempelvis med fjärrfrånskiljare. Ett problem kan vara att ledningarna har för låg 
överföringskapacitet för att mata kunderna i både A och B samtidigt när det är höglast. I 
sådana fall finns inte möjlighet för omkoppling under hela året. En lösning är dynamisk 
belastningsförmåga som medför högre överföringskapacitet vid låg temperatur (se avsnitt 
3.3) och låg temperatur korrelerar med höglast (se Figur 3). 

5.3.2 Exempel på öka möjligheten att producera mer el från vindkraft  
I avsnitt 4.2.5 sammanfattas resultat från en studie [12] där införandet av olika strategier för 
dynamisk belastningsförmåga gör det ekonomiskt optimalt att installera fler vindkraftverk 
till befintlig infrastruktur. Utöver ekonomiska vinster ger det miljömässiga vinster att göra 
anslutning av förnyelsebar elproduktion snabbare och billigare. I detta avsnitt sammanfattas 
en annan del från denna studie som visar på skillnad i leverenssäkerhet. Antagandet görs att 
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det är möjligt att dra ner på elproduktion vid överlast till den nivå som ledningen klarar av. 
Fem strategier jämförs: 1) grundfallet att använda befintlig infrastruktur och traditionell 
statisk belastningsförmåga, 2) fördubbla överföringsförmågan genom investering i mer 
infrastruktur, 3) dynamisk belastningsförmåga som nyttjar temperaturavkylning, 4) 
dynamisk belastningsförmåga som nyttjar vindavkylning och 5) dynamiska 
belastningsförmåga som nyttjar både vind- och temperaturavkylning. Eftersom 
vindhastigheten kan variera lokalt antas den pessimistiskt endast vara 20 % av uppmätta 
värden på väderstationen. Studiens resultat baseras på en egenutvecklad simuleringsmodell 
(ej att förväxla med den analysmetod som presenteras i kapitel 3) och utgår från värmlänska 
väderdata. För mer information se referens [12].  
 

 
Figur 24 – Bortkopplad elproduktion för olika mycket vindkraft när olika lösningar avseende 

belastningsförmåga används  

Figur 24 visar hur mycket elenergi som skulle ha kunnat produceras om leveranssäkerheten 
vore obegränsad som inte kunnat göra det som funktion av strategi och antalet vindkraftverk. 
Värden är valda så att ingen av strategierna medför behov av produktionsbegränsning vid ett 
vindkraftverk, medan alla strategier medför viss bortkoppling redan vid fyra stycken så att 
trenden blir tydlig redan vid jämförelse av sju stycken vindkraftverk. 
 
Resultaten visar på att dynamisk belastningsförmåga som tar hänsyn till både temperatur 
och vindhastighet ger ungefär samma möjlighet att föra över elektricitet från 
vindkraftproduktion som att fördubbla den fysiska ledningskapaciteten om statisk 
belastningsförmåga används. Då har också bara en femtedel av vindhastigheten tillgodogjorts 
för att kompensera för ojämn vindhastighet längst ledningssträckan. Med detta försiktiga 
antagande blir även strategin att ta hänsyn till endast temperatur ungefär lika bra som att 
endast ta hänsyn till vindhastighet trots den starka korrelationen mellan vindhastighet och 
elproduktion från vindkraft.   

5.4 Energilagers potentiella påverkan på leveranskvalitet 
Slutsatser avseende energilagers potentiella påverkan på leveranskvalitet, se avsnitt 7.1.5.  

5.4.1 Introduktion 
Se avsnitt 4.3 för analysresultat av energilager med avseende på att hantera elkonsumtions- 
och elproduktionstoppar och avsnitt 3.4 för gjorda analysantaganden. I enlighet med 
uppdragsbeskrivningen behandlas energilager teknikneutralt. Vilken eller vilka tekniker som 
används och analys av ekonomisk rimlighet ligger utanför projektets avgränsningar, liksom 
möjligheten juridiskt och tekniskt att tillfälligt kunna driva del av elnätet med så kallad ”ö-
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drift” med hjälp av lokal elproduktion och/eller energilager. I detta avsnitt redovisas hur 
leveranskvaliteten skulle kunna förbättras med energilager om detta är tekniskt och juridiskt 
möjligt samt ekonomiskt realistiskt. Därför rekommenderas fördjupade studier kring sådana 
utmaningar och frågeställningar. 
 
Bristande leverenskvalitet kan både vara regelrätta avbrott och bristande spänningskvalitet 
(exempelvis spänningsdippar, transienter, överspänning och flimmer). Energilager med 
avseende på att hantera spänningskvalitet och eventuellt mycket korta avbrott kräver 
signifikant mindre storlek på energilagret jämfört med att hantera längre avbrott och ligger 
sannolikt närmare i tiden att tillämpas – om energilager ens kommer att tillämpas på detta 
sätt. För att hantera avbrott är det i ett första skede korta avbrott, exempelvis för att slippa 
avbrott vid snabba omkopplingar, som torde vara mest realistiskt.  

5.4.2 Energilagret som främst används till att hantera elkonsumtionstoppar 
I de fall energilagret i första hand används för att hantera elkonsumtionstoppar bör 
energilagret vara fulladdat i normaldrift (se avsnitt 4.3.2) och kan därmed användas utan 
problem övriga tiden till att minska leveranskvalitetsbister. Tabell 26 visar hur stor andel av 
året energilagret står oanvänt, storlek på energilagret och hur långa avbrott som teoretiskt 
kan avhjälpas vid låg- respektive höglast om det är fulladdat. I exemplet som presenteras i 
avsnitt 4.3.2 så används energilagret ca 0,2 % av tiden om maxelkonsumtionen ökar till 
105 % och ca 0,9 % av tiden om maxelkonsumtionen ökar till 110 %, där 100 % motsvarar vad 
systemet klarar hantera utan energilager. Följaktligen kan energilagret användas mer än 
99 % av tiden till andra ändamål då det står oanvänt.  
 
Tabell 26 – Ett i normaldrift fulladdat energilagers möjlighet hantera avbrott  

Elkonsumtions-
max [*] 

Andel energilagret 
är oanvänt** 

Energilager-
storlek [***] 

Minuter ett avbrott kan hanteras 
Höglast Låglast 

101 % 99,97% 0,02 1,2 3,6 
105 %  99,80% 0,15 9 27 
110 % 99,10% 0,85 51 153 
115 % 98,13% 3,78 227 680 

* Index 100 % = max elkonsumtion systemet kan hantera utan energilager 
** Andel av tiden då energilagret inte behövs för att hantera överlast och således kan användas till annat såsom att öka 
leveranskvaliteten 
*** Om index 100 % motsvarar x MW, behöver energilagret vara [energilagerstorlek]*x MWh stort.  

 
Energilagret kan vara fulladdat i normaldrift och driftstrategin är att använda det när det 
behövs oavsett om det är för att kompensera för överlast eller öka leveranskvaliteten. Det kan 
emellertid tänkas behöva ha marginal, så att när elkonsumtionen ligger nära vad systemet 
klarar av, att energilagret då reserveras endast för att hantera överlast. Detaljer kring detta 
skulle behöva analyseras mer noggrant om ett sådant här energilager planeras. Det kan också 
tänkas att energilagret kan användas för samtida användning även om det finns risk att det 
blir urladdat helt – vid avbrott är det ändå en förbättring om det kan förhindras eller 
reduceras och om energilagret blir otillräckligt blir det således ingen försämring eftersom 
alternativet att inte försöka förhindra ett avbrott medför avbrott. Ett annat alternativ är att 
ha större energilager än behovet för att förhinddra överlast eller att kombinera energilagret 
med andra smarta lösningar för att nyttja synergier.  
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5.4.3 Energilagret som främst används till att hantera elproduktionstoppar 
Energilager för att hantera elproduktionstoppar (se avsnitt 4.3.3 och 4.3.4) behöver vara 
tomma under normaldrift eftersom de måste vara tillgängliga för att ta emot överskottsenergi 
vid elproduktionstopar som elnätet inte kan hantera. Således är de inte under perioder med 
risk för högre elproduktion än vad elnätet klarar av tillgängliga för att höja leverenskvaliteten 
i systemet. Emellertid kan de användas under perioder denna risk är minimal, t.ex. när det 
gäller elproduktion från vindkraft baserat på vindprognoser och när det gäller elproduktion 
från solkraft på väderprognos, årstid och tid på dygnet; för blandade noder får fler faktorer 
tas i beaktning. Det enklaste driftstrategin för blandade noder är att använda energilagrets 
laddning vid normaldrift för andra ändamål såsom öka leveranskvalitet. Hur som helst 
kräver energilager som hanterar elproduktion mer driftstrategier jämfört med fallet då 
energilager finns för att balansera elkonsumtionstoppar och är fulladdat i normaldrift. För 
solkraft kan det räcka med enklare lösningar då endast relativt få timmar per dygn, och då 
endast under en kort period under sommarmånaderna ger sannolikhet för att ligga nära 
maximal elproduktion.  
 
För solkraft (se avsnitt 4.3.4) är det endast ca 3 % av året den kan nå upp i över 90 % av sin 
maximala elproduktion, ca 6 % av tiden den kan nå upp i över 80 % (motsvarar installerad 
solkraft på 125 % där 100 % är vad systemet klarar av utan energilagret) och ca 10 % av tiden 
den kan nå upp i över 70 % (beräknat utifrån Tabell 10, avsnitt, 3.2.3). Om exempelvis 125 % 
solkraft installeras är den enklaste driftstrategin att låta energilagret vara fulladdat övriga 
94 % av året och då användas endast som backup för leverenskvalitetsökning då det annars 
skulle stå helt oanvänt. En positiv sak med detta är att sommarmånaderna har relativt få 
avbrott jämfört med resten av år [33] eftersom sommarmånadederna har i genomsnitt färre 
stormar och ingen risk för snöfall (visserligen ökad risk för blixtnedslag).  
 
En mer komplex driftstrategi är att använda energilagret även under den sommarperiod det 
finns risk för överlast. En nackdel är att det krävs mer avancerad styrning och att energilagret 
i sådana fall måste laddas upp och ur många gånger vilket medför energiförluster som måste 
tas i beaktning vid den ekonomiska kalkylen. Om hänsyn även skulle tas till väder och 
eventuell sammanlagring skulle de procenttal som presenteras i Tabell 27 kunna vara ännu 
mer gynnsamma men samtidigt kräva mer avancerade algoritmer och styrsystem för att få till 
en sådan driftstrategi. Så i teorin skulle energilagret, trots att det måste vara tomt när det 
används för att ta hand om för mycket solkraft, större delen av året kunna vara fullt och 
fungera som backup vid störningar, se Tabell 27.  
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Tabell 27 – Energilagrets möjlighet a en sekundär funktion när dess huvudsyfte är att ta 
hand om solkraft.  

Elproduktions-
max [*] 

Andel av tiden det ej 
behöver vara i beredskapt** 

Energilager-
storlek [***] 

103 % 98,96 0,03 
106 %  98,26 0,11 
109 % 96,87 0,23 
112 % 96,28 0,36 
115 % 95,49 0,51 

* Index 100 % = maximal elproduktion från solkraft systemet kan hantera utan energilager 
** Andel av tiden då energilagret inte behöver vara tomt i beredskaps och således kan 
användas till annat såsom att öka leveranskvaliteten 
*** Om index 100 % motsvarar x MW, behöver energilagret vara 
[energilagerstorlek]*x MWh stort.  

 
Storlek på energilager för att hantera tillfälliga överskott av elproduktion från vindkraft 
analyseras avsnitt 4.3.3. Skillnaden mot elproduktion av solkraft är att större energilager 
behövs för samma mängd övereffekt och att det vore mer komplicerat att ta fram metoder för 
att styra när det skulle vara tillgängligt för att förbättra leveranskvaliteten. Sådana 
driftstrategier måste vara mer komplexa jämfört med övriga kategorier och ta hänsyn till 
väderprognoser. Även problemet med att energilagret måste laddas upp och ur många gånger 
extra vilket medför energiförluster. Dessutom är dessa energilager tillgängliga kortare delen 
av året jämfört med om de renodlat tar hand om elkonsumtion eller elproduktion från 
solkraft. Om det emellertid är mixade noder och andra komplimenterade smarta lösningar 
kan det tänkas att det går hitta energilager med flexibel användning och avancerade 
driftstrategier. 

5.4.4 Energilager endast i syfte öka leveranskvaliteten 
Naturligtvis går det tänka sig energilager som till 100 % används till syfte att stödja 
leverenskvaliteten. Exempelvis kan storleken anpassas så energilagret kan täcka upp för 
normala omkopplingstider och på så sätt ta bort korta avbrott och förbättra 
spänningskvaliteten. I och med mer automatik och fjärrstyrd omkoppling med smarta 
lösningar, går det att tänka sig att en stor andel av framtidens avbrott är mycket korta och då 
behövs nödvändigtvis endast relativt små energilager för att eliminera de absolut kortaste 
omkopplingstiderna. Så här skulle en optimal avvägning mellan hur elnätets normala 
omkopplingstider är och kostnad för energilager göras. 
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6 Framtida kompetensbehov ur ett riskperspektiv 
6.1 Behov av att utveckla nya analysmetoder 
Även om ett antal studier har publicerats som behandlar automatisering och aktivare drift av 
elkraftsystem, har tillförlitlighetsaspekter av informations- och kontrollsystem integrerat 
med elkraftsystem inte behandlats i så stor utsträckning [18]. Tillförlitlighetsberäkningar av 
elkraftsystem har främst fokuserat på en enskild uppsättning av utrustning, men inte det 
totala systemet. I takt med mer automatisering, till följd av smartaelnätsteknologier, har 
klassiska metoder visat sig vara otillräckliga [38]. Redan i dag är cirka 30 % av fel som 
uppstår i stationer på distributionsnivå i elkraftsystem orsakade av sekundärsystem [41]. Fel 
orsakade på sekundersidan orsakas ofta av oönskade omkopplingar på grund av missförstånd 
eller otillgänglig kontrollutrustning [40]. Nya analysmetoder för tillförlitlighetsanalys 
behöver således utvecklas och utvärderas. En rekommendation är därför att satsa på fler och 
fördjupade projekt samt mer forskning inom detta område för att öka kunskapen mer än vad 
som omfattas inom ramen för denna studie. Även utvärdering av ny teknik som redan finns 
implementerad i elnätet behöver göras för att studera långsiktiga effekter. Nya sorters risker, 
såsom sårbarhet för riktade IT-attacker eller fel i mjukvara, tillkommer. Detta medför behov 
av en bredare kompetens inom branschen och eventuellt nödvändig fortbildning i vissa fall 
[43]. Integrerade sekundära system kan även öka risken för så kallade ”common cause”-fel, 
vilket diskuteras i avsnitt 5.2.3. 

6.2 Sammanfattning av rapport som kartlägger kompetensbehov 
I en relativt nyligen publicerad Cigré-rapport [45], “Education, Qualification and Continuing 
Professional Development of Engineers in Protection and Control”, har en omfattande 
kortläggning av kompetensbehov redovistats. 19 experter inom smarta elnät från olika länder 
har bidragit. Den viktigaste slutsatsen är att det finns ett trängande behov av att integrera 
nya ämnesområden i elkraftsingenjörsutbildningar. Även mer samverkan mellan industri och 
universitet samt mer satsning på forskarutbildning inom identifierade ämnesområden 
behövs. Det är också enligt [45] viktigt med mer satsning på fortbildning inom industrin och 
certifiering av utbildning. 
 
De nya ämnesområden som specifikt pekas ut som extra viktiga att integrera i utbildning av 
elkraftsingenjörer är: 
• Direkt digital kontroll 
• Identifiering av nya roller för systemoperatörer 
• Strömsystemdynamik och stabilitet, både på transmissions- och distributionsnivå 
• Elkraftkvalitet och signalanalys 
• Hårdvara på transmissions- och distributionsnivå och övergången till ” middleware” 
• Nya begrepp inom skyddssystem och utrustning 
• Ekonomisk analys, energimarknaderna och planering 
• Miljöfrågor och politiska frågor 
• Grunderna i telekommunikationssystem och signalbehandling 

6.3 Diskussion om framtida kompetensbehov 
Slutsatser avseende framtida kompetensbehov ur ett riskperspektiv, se avsnitt 7.1.6. 
 
På kort sikt har en utbyggnad av det smarta nätet en positiv effekt på kompetensen inom 
branschen. Detta då kunskap/lärdomar och experter kommer komma till i och med att ny 
utrustning tas i bruk. Dessutom bör en utveckling mot mer avancerad teknik ha en positiv 
effekt på studenter som kan komma att välja elkraft för att det är ett intressant och 
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utmanande område. På längre sikt innebär dock en utökning av antalet teknikområden som 
behöver hanteras inom ett elnät en risk. Enkelt uttryckt kommer en större kompetensportfölj 
behöva upprätthållas av dem som installerar mer avancerad teknik. Rimligen måste denna 
kompetens upprätthållas med en blandning av egna och externa resurser. Oavsett hur 
kompetensporföljen upprätthålls kommer den kosta mer resurser och kan bli en stor 
utmaning, inte minst för mindre aktörer. Från ett riskperspektiv innebär detta också att vissa 
kompetenser kan reduceras för att vara otillräckliga när de behövs. Ett exempel som är 
aktuellt idag är kopplat till brytare, styrning av dessa baseras i vissa fall på flera tusentals 
parametrar som finns tillgängliga för den som skall konfigurerara dem. Problem uppstår 
främst då förändringar i nätet görs.  
 
Att kompetensbehovet i sig självt utgör en risk bör inte enskilt utesluta investeringar mot mer 
avancerad teknik. Dock bör kompetensportföljen och den ökade komplexiteten tas med i 
utvärderingar av olika tekniska investeringar. En lägsta nivå för detta är att ta med kostnader 
för utbildning och upprätthållande av kompetens i olika investeringsscenarier. En logisk följd 
av detta är också att det finns ett värde i att göra teknikskiften. Det vill säga att under en 
bestämd tidsperiod verka med två tekniker men efter denna period ha övergått till den nya. 
På så vis kan det undvikas att kompetensportföljen blir orimligt dyr att upprätthålla. 
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7 Avslutning 
7.1 Slutsatser 
Denna rapport presenterar resultat från en studie där inverkan av olika så kallade smarta 
elnätsteknologier och lösningar har analyserats. Ett analysverktyg har tagits fram för att 
analysera integrering av lokal elproduktion, elkonsumtion, acceptgränser, dynamisk 
belastningsförmåga och energilager. Analyserna tar även i beaktning hänsyn till vädrets 
påverkan på elproduktionsmönster, elkonsumtionsmönster och överföringskapacitet samt 
korrelationer och synergier mellan olika faktorer. 
 
Resultat och slutsatser är i stor del generelliserbara och inte specifika för Gotland. För att 
styrka detta har bland annat resultat från en studie av ett annat elnät sammanfattas, se 
avsnitt 2.5. 

7.1.1 Initial analys av stora mängder indata 
En stor mängd timvis väderdata har bearbetats tillsammans med timvis data för 
elkonsumtion och elproduktion generaread från vinkraftturbiner samt tillförlitlighetsdata. 
Resultat från detta redovisas i avsnitt 2.4. Bland annat har samband mellan parametrar 
identifierats, vilka skulle kunna vara värdefulla att nyttja vid utvecklandet av olika smarta 
lösningar i elnätet, varav vissa undersökts mer i detalj och bekräftats i de beräkningar som 
gjorts av utvecklat analysverktyg (kapitel 3-4). Två modeller har tagits fram med max- min- 
och medelvärde för elkonsumtion respektive elproduktion från vindkraftturbiner. Den 
förstnämnda beror av utomhustemperatur och den sistnämna av vindhastighet. Resultat från 
denna initiala analys av indata har använts i genomförda analyser, men kan även vara 
värdefullt som referensmaterial i andra studier. 

7.1.2 Analyser av sammanlagring och överlast 
Potentiell nytta av att använda sammanlagring mellan elkonsumtion och lokal elproduktion 
har analyserats, det vill säga hur dessa faktorer tar ut varandra i en systemdel som har en 
gemensam överföringsbegränsning till övriga elnätet. Elkonsumtion når alltid upp till en 
miniminivå även vid låglast. Därför kan mer lokal elproduktion tillåtas i en systemdel där det 
finns elkonsumtion, jämfört med om det endast finns elproduktion. Elproduktion genererad 
från vindkraftturbiner och solkraft ger emellertid inte möjlighet att öka elkonsumtionen 
eftersom det finns en sannolikhet att elproduktionen ligger nere samtidigt som 
elkonsumtionen ligger på sin maximala nivå. Annan elproduktion eller att kombinera 
sammanlagring med smarta lösningar skulle emellertid kunna medföra att positiva effekter 
av sammanlagring skulle kunna nyttjas betydligt mer.  
 
Om överlast endast medför ökat slitage går det att tänka sig att det kan tillåtas under en liten 
andel av tiden. Det kan exempelvis vara användbart att ta den risken för att hantera 
elproduktions- eller elkonsumtionstoppar som endast sker under en ytterst liten andel av 
tiden. Det finns även möjlighet att hantera överlast på elproduktions- (t.ex. smarta avtal) 
eller elkonsumtionssidan (t.ex. demand respons). Hur mycket mer elproduktion och 
elkonsumtion som kan tillåtas vid införandet av olika nivåer av risk för överlast har 
analyserats i studien.  
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Detaljerade kvantitativa resultat från analys av olika scenarier avseende sammanlagring, 
analys av olika tillåtna risknivåer för överlast och analys av kombinationen sammanlagring 
och överlast redovisas i avsnitt 4.1. 

7.1.3 Analyser av hur dynamisk belastningsförmåga kan öka acceptgränser 
Resultat från denna studie bekräftar att dynamisk belastningsförmåga ökar möjligheten att 
nyttja ekraftsystemet mer effektivt genom att öka systemets acceptgränser. Låg 
utomhustemperatur har avkylande effekt på elkraftkomponenter och ger därmed i vissa fall 
potentiell högre överföringskapacitet. Studien visar samtidigt att framförallt elkonsumtion, 
men även vissa sorters elproduktion har ett tydligt temperaturberoende på ett sätt som gör 
att elnätet behöver belastas som mest när dynamisk belastningsförmåga medger högre 
överföringskapacitet. En annan väderparameter som kan ha en avkylande och därmed en 
kapacitetsökande effekt är vindhastighet, dock endast på komponenter som direkt träffas av 
vinden såsom luftledning. Speciellt är potentialen av att nyttja vindavkylning användbar för 
att kunna öka elproduktion genererad från vinkraftturbiner. Även andra faktorer än 
temperatur och vindhastighet kan påverka systemets dynamiska belastningsförmåga såsom 
en komponents belastningshistorik och resultat från onlinemätning, se vidare avsnitt 7.2.  
 
I avsnitt 4.2 redovisas resultat där flera olika scenarier har analyserats med avseende på hur 
dynamisk belastningsförmåga kan öka maximalt tillåten elkonsumtion och maximalt tillåten 
lokal elproduktion genererad från vindturbiner och från solkraft. Både överförings-
kapaciteten till och från systemdelar som endast har elproduktion eller elkonsumtion och i 
systemdelar som har olika blandningar av detta har analyserats. Det sistnämnda identifierar 
även mer komplexa synergieffekter. Alla scenarier analyseras med avseende på bidragen från 
endast temperatur, endast vindhastighet och från kombinationen av dessa. Resultat från en 
annan studie som visar på konkreta ekonomiska fördelar och möjlighet till snabbare och 
högre mängd vindkraft sammanfattas också, se avsnitt 4.2.5. 
 
För varje scenario har kompliterande beräkningar gjorts för att analysera kombinationen av 
att implementera dynamisk belastningsförmåga med att tillåta ha en liten risk för kortvarig 
överlast och på så sätt se hur detta samverkar med varandra. En slutsats är att nyttan med 
dynamisk belastningsförmåga för vissa scenarion ökar signifikant om en sådan risk 
accepteras. Slutsatser från fler analyser av dynamisk belastningsförmåga sammanfattas i 
avsnitt 7.1.5. 

7.1.4 Analyser av hur energilager kan öka acceptgränser 
Resultat avseende energilager för att hantera elproduktions- och elkonsumtionstoppar 
redovisas i avsnitt 4.3. Energilagring har i enlighet med projektets uppdragsbeskrivning 
analyserats ur ett teknikneutralt perspektiv och resultat redovisas som kravlistor gällande: 
storlek, hur snabbt det måste klara av att avge respektive uppta energi (effekt) och hur många 
procent det bör vara fyllt med under normaldrift. För att hantera hög elkonsumtion behöver 
energilagret vara berett att avge elenergi, medan det motsatta gäller för att hantera hög 
elproduktion. Ett lika stort energilager kan höja installerad maxeffekten signifikant mer 
avseende elproduktion från solkraft, jämfört med elsproduktion genererad från 
vindkraftturbiner eller för att hantera elkonsumtion (Figur 18, i avsnitt 4.3.5 illustrerar detta 
tydligt). Anledningen är att det kan vara hög elproduktion från vindkraft under en längre 
period, vilket gör att energilagret konstant måste ta hand om överskottselproduktion utan att 
kunna ”återhämta sig” till normalnivå, medan elproduktion från solkraft endast har 



 -68 av 75-  

maxeffekt under kortare perioder. Elkonsumtionen har ett liknande resultat som vindkraft, 
men omvänt, att energilagret behöver avge energi under lång period utan att kunna 
”årerhämta sig” till normalnivå. Storlekskravet avseende energilager för att hantera överskott 
av elkonsumtion och elproduktion genererad från vindkraftturbiner ökar snarare 
exponentiellt än linjärt som funktion av hur mycket överlast som behöver hanteras. 
Slutsatsen blir att om energilager används till någon av dessa två kategorier, bör det vara för 
att hantera mindre effekttoppar. 
 
En annan sak som har analyserats i studien är scenarier där ett energilager tar hand om 
överlast till och från en systemdel som har både mycket elkonsumtion och elproduktion. 
Kombinationen av att elproduktion och elkonsumtion ofta balanserar varandra så att överlast 
undviks och att energilagret tar hand om ytterligheterna (låg elproduktion samtidigt som hög 
elkonsumtion eller det omvända) ger positiva synergier. Slutsatser från fler analyser av 
energilager sammanfattas i avsnitt 7.1.5. 

7.1.5 Analys av hur smarta teknologier/lösningar kan höja leveranssäkerhet 
I avsnitt 5.3 visas exempel på att dynamisk belastningsförmåga även kan användas för att öka 
ett elnäts leveranssäkerhet under vissa förutsättningar, både för elkonsumenter och för 
elproducenter. Ett sätt att öka leveranssäkerhet är att introducera omkopplingsmöjligheter 
vid fel så att en ledningssträcka kan mata fler kunder vid fel jämfört med normal drift och 
därmed minska konsekvensen vid avbrott. Ett problem kan vara att det medför överlast 
under perioder med hög elförbrukning. En lösning kan vara dynamisk belastningsförmåga 
där hög överföringskapacitet korrelerar med hög elkonsumtion. Hög överföring korrelerar 
även med hög vindhastighet, vilket medför att icke-levererad energi från vindkraft med 
överföringsbegränsningar kan minskas eller elimineras om dynamisk belastningsförmåga 
introduceras – speciellt om både temperatur- och vindhastighetsbidraget nyttjas.  
 
Resultat från analys av hur energilager potentiellt kan användas för att höja 
leveranskvaliteten redovisas i avsnitt 5.4. Energilager kan installeras för detta som enda 
syfte, men kan även ha olika användningsområden under olika driftsituationer. 
Analysresultat i avsnitt 4.3 visar att energilager som hanterar elproduktions- och 
elkonsumtionstoppar endast behöver användas under en ytterst liten period av året. En idé 
baserat på detta är att dessa energilager, under en stor andel av tiden, skulle kunna användas 
för annat såsom att öka leverenssäkerhet istället för att stå oanvända.  

7.1.6 Risker och kompetensbehov ur ett smartaelnätsperspektiv 
I avsnitt 5.1-5.2 och avsnitt 6.1 identifieras behov av att utveckla nya analysmetoder för 
tillförlitlighetsberäkningar och riskanalys i och med den succesiva övergången till smarta 
elnät. Mer automatisering gör att tillförlitlighetsanalys på övergripande systemnivå måste ta 
hänsyn till olika sammanlänkade system och komponenter. Traditionella analysmetoder är 
emellertid inte anpassade för de komplexa samband som är en följd av utvecklingen. Nya 
lösningar kan förbättra tillförlitligheten med avseende på traditionella fel, men samtidigt 
introducera nya risker vilket leder till att nya sortens fel kommer utgöra en allt större andel 
av totala otillgänglighete. Ett annat problem kan vara så kallade ”common cause”-fel, det vill 
säga beroende fel såsom att ett felande styr- och kontrollsystem påverkar flera systemdelar 
samtidigt – och då hjälper inte traditionell redundans. Slutsatsen är att mer forskning och 
utveckling behövs inom detta område. Eftersom all ny teknik och nya lösningar medför 
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okända risker och möjligheter är det värdefullt att komplettera fortsatt forskning med 
demonstrationsanläggningar såsom Smart Grid Gotland.  
 
I kapitel 6 behandlas frågan om framtida kompetensbehov ur ett riskperspektiv. Det finns ett 
trängande behov av att integrera nya ämnesområden i elkraftsingenjörsutbildningar, mer 
samverkan mellan industri och universitet samt mer satsning på forskarutbildning inom 
identifierade ämnesområden (se avsnitt 6.2 för lista). Det är också viktigt med mer satsning 
på fortbildning inom industrin och certifiering av utbildning. 

7.2 Förslag på fortsatta analyser  

7.2.1 Förslag på förbättringar av utvecklat analysverktyg 
Ett analysverktyg har utvecklats inom ramen för denna studie och flera utvecklingsförslag av 
detta har identifierats, vilka vore värdefulla att implementera i framtida analyser: 

• I denna studie analyseras inverkan av så kallade smarta teknologier och lösningar i 
elnätet. Det vore intressant att implementera potentiell påverkan avseende även 
lösningar på elproducent- och elkundssidan, åtminstone indirekt. Värdet är att 
studera hur dessa samverkar och eventuellt identifiera synergier med de lösningar 
som redan är implementerade i modellen och på så sätt bättre kunna identifiera 
helhetslösningar.  

• Integrering med andra forskares arbete, vilket delvis överlappar föregående punkt. 
Exempelvis har det redan bedrivits intressanta analyser av inverkan från så kallad 
demand respons på elkundssidan i andra KTH-projekt [16]. 

• När det gäller dynamisk belastningsförmåga (se avsnitt 3.3) finns det potential att 
implementera modeller för fler komponenter såsom transformatorer och jordkablar 
vilket det finns en del forskning om. Även modeller som tar hänsyn till andra faktorer 
än utomhustemperatur och vindhastighet vore av värde att implementera. 

• Elkonsumtionsmodellen skulle kunna göras betydligt mer noggrann. Exempelvis 
skulle hänsyn kunna tas till olika kundkategorier och hur elkonsumtionen varierar 
som funktion av årstid, tid på dygnet och helg/vardag. Detta diskuteras i 
avsnitt 2.4.4. Exempelvis skulle det ge ett mer noggrant resultat avseende 
energilagers förmåga att hantera elkonsumtion, se avsnitt 4.3.2. 

• En kombinerad analys av energilager och andra lösningar i elnätet såsom dynamisk 
belastningsförmåga samt fördjupade analyser av mer avancerade algoritmer för att 
styra energilager skulle vara intressant att implementera i analysmodellen. 

• Använda analysmodellen baserat på eller kompletterat med mer data. Exempelvis 
jämföra elnät med helt olika förutsättningar.  

• Känslighetsanalyser kan göras i större grad. 
• Fler smarta elnätskomponenter kan tas med i analyserna. 
• Mer detaljerade modeller av studerad teknik kan införas utöver vad som tidigare 

specifikt är nämnt. 

7.2.2 Förslag på fortsatt arbete och förbättringar avseende övriga delar 
I kapitel 5 identifierades behovet av att utveckla nya tillförlitlighetsmodeller och nya metoder 
för riskanalys för att hantera smarta elnät, speciellt för att fånga upp den allt mer avancerade 
helheten där flera primära- och sekundära system samverkar. Därför föreslås mer forskning 
och utveckling samt utvärdering av nya analysmodeller.   
 
En modell av Gotlands regionnät finns implementerad i datorverktygen NEPLAN och PSS/E, 
se avsnitt 2.1.4. Flera olika sorters värdefulla analyser ur ett smartaelnätsperspektiv är 
möjliga att utföra i dessa program.  
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I kapitel 6 diskuteras framtida kompetensbehov på kort och lång sikt ur ett riskperspektiv, 
det vore värdefullt att studera detta mer och framförallt hur detta behov kan tillgodoses i 
praktiken.   
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Appendix – Koppling med Samordningsrådets 
rekommendationer 
Den handlingsplan [9] som Samordningsrådet för smarta elnät har tagit fram, innehåller 
konkreta rekommendationer för Sveriges framtida arbete inom smarta elnät. Flera av dessa 
rekommendationer har en koppling till innehållet i denna studie. I Tabell 28 och Tabell 29 
presenteras resultat från en genomgång av handlingsplanen (version 1.7) och hur 
rekommendationer i densamma kan knytas till resultat från denna studie. Observera att 
rekommendationsnumreringen är densamma som i referens [9] och har inget att göra med 
rubriknumreringen i denna rapport. I Tabell 27 redovisas kopplingar till analysresultat av 
smartaelnätslösningar, medan Tabell 28 är mer av diskussionskaraktär och berör frågor 
såsom exempelvis kompetensbehov, forskning och behovet av demonstrationsanläggningar. I 
den vänstra kolumnen citeras utvalda rekommendationer, det vill säga sådana som har en 
identifierad koppling till resultat i denna studie, och i den högra kolumnen förklaras 
kopplingen till denna studies resultat.  
 
Tabell 28 – Koppling mellan rekommendationer enligt Samordningsrådets handlingsplan [9] och 
resultat från denna studie av smartaelnätslösningar. 

Rekommendation från Samordningsrådet  Relaterade resultat i denna studie 

”2.2.1: Stimulera investeringar och ett effektivt 
utnyttjande av elnäten.” 

  Tekniker/lösningar för ett mer effektivt 
nyttjande har analyserats i denna studie. 
Slutsatser från dessa, se främst avsnitt 
7.1.2-7.1.3 och delvis i avsnitt 7.1.1 och 
avsnitt 7.1.4. 

”2.3.2: Utveckla en marknads- och teknikneutral 
spelplan där olika former av energilagring kan 
stimuleras för ökad effektivitet i energisystemet.” 

 Slutsatser från teknikneutrala analyser 
avseende energilager, se avsnitt 7.1.4- 
7.1.5. 

”2.4.1: Bevaka vilka nya krav som en ökad 
intermittent elproduktion kan komma att ställa på 
systemansvaret.” + ”2.4.2: Öka förståelsen för 
effekterna på systemnivå vid ökad decentraliserad 
eller storskalig intermittent elproduktion och 
mikronät” 

 Sammanfattning av analys av hur olika 
tekniker/lösningar i elnäten kan tillåta 
ökad intermittent elproduktion, se avsnitt 
7.1.1-7.1.4. Utöver det, i avsnitt 4.2.5 och 
avsnitt 5.3.2 sammanfattas resultat från 
en annan studie inom detta ämne.  

Allmänt avseende handlingsplanens kapitel 3:  Denna studie har inte behandlat 
lösningar på kundsidan. Emellertid vore 
det värdefullt att analysera det i 
kombination med elnätslösningar för att 
identifiera synergier, se avsnitt 7.2.1. 

”3.3.4: Stimulera ett mer dynamiskt synsätt på 
energieffektivisering så att samverkan mellan en 
energikonsumtion som mer följer den förnyelsebara 
elproduktionen och olika energieffektiviserings-
åtgärder tas tillvara.” 

 Samverkan mellan elkonsumtion och 
förnyelsebar elproduktion utgör en stor 
del av genomförda analyser. Se slutsatser 
som sammanfattas i avsnitt 7.1.1-7.1.4. 

 
I Tabell 28 kopplas resultat från denna studie till rekommendationer i Samordningsrådets 
handlingsplan. Samordningsrådets rekommendationer identifierar exempelvis områden där 
det behövs incitament för att uppnå mål såsom att underlätta effektivt utnyttjande av 
elnäten, energilagring, ökad intermittent elproduktion och dess samverkan med 
elkonsumtion etc. Denna studie visa på exempel teknikneutrala analysresultat där nya 
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lösningar i elnätet rent tekniskt kan uppnå motsvarande mål, men utan att lägga någon 
ekonomisk eller politisk värdering avseende detta. På så sätt kompletterar de varandra. 
 
Tabell 29 – Koppling mellan rekommendationer enligt Samordningsrådets handlingsplan [9] och 
resultat från denna studie relaterat till kompetensbehov, forskning och behovet av 
demonstrationsanläggningar.  

Rekommendation från Samordningsrådet  Relaterade resultat i denna studie 

”4.1.2: Säkerställ att de nya kompetensbehov som 
utvecklingen av smarta elnät innebär beaktas vid 
översyn av teknisk grundutbildning på olika nivåer.” 

 Berörs i kapitel 6. Se speciellt slutsatser 
från Cigré-rapport vilka sammanfattas i 
avsnitt 6.2.   

”4.2.1: Stimulera befintliga forskningsmiljöer, 
tvärsektoriellt samarbete och nätverksbyggande.” 

 Är en av slutsatserna från Cigré-rapport, 
vilka sammanfattas i avsnitt 6.2. 

”4.3.1: Utveckla och verifiera ny teknik och nya 
marknadsmodeller genom att tillvarata pilot- och 
demonstrationsprojektens potential som 
samverkansplattform för olika aktörer och ökad 
kundinteraktion.” 

 I denna rapport sammanfattas 
information från Smart Grid Gotland i 
avsnitt 2.1. Värdet av pilot- och 
demonstrationsprojekt diskuteras även i 
avsnitt 5.2.5. 

”4.4.1: Stärk och nyttiggör internationella 
samarbetsprojekt och bilaterala kontakter i syfte att 
främja smarta elnät som en tillväxtbransch på en 
global marknad.” 

 Smarta elnät är en global tillväxtbransch 
och det satsas mycket i världens största 
ekonomier, se avsnitt 1.1.1. I avsnitt 1.4.2 
refereras till flera internationella studier. 
Den Cigré-rapport som omnämns i 6.2 är 
ett sammarbete mellan experter från fler 
än 15 olika länder. 

 
Tabell 28 kopplas övriga delar av rapportinnehållet med rekommendationer från 
Samordningsrådet. Till skillnad från Tabell 28 rör det sig mer om resultat från 
litteraturstudier och erfarenheter från sammarbete med Smart Grid Gotland, än om egna 
analysresultat. En generell slutsats är att rapportens innehåll i dessa fall bekräftar 
Samordningsrådets rekommendationer. 
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