
 

 

 

 
 

Vindkraftens påverkan på svensk 
elproduktion 

Förändringar av vatten-, kärn- och värmekraftsproduktion vid ökad andel 
vindkraft 

Wind power’s effect on Swedish electric production 

Change in operation for hydro, nuclear and thermal power generation plants 
with increased wind power penetration 

 
Anton Häggström 

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 

Civilingenjörsprogrammet Energi- och miljöteknik 

Examensarbete 30 hp 

Jan Forsberg 

Roger Renström 

VT – 2012 



Vindkraftens påverkan på svensk elproduktion  Anton Häggström, Kau, 2012 
 

 

i 

 

 

 

Förord 
Detta examensarbete har utförts under vårterminen 2012 som en del i civilingenjörsutbildningen med inriktning 
energi- och miljöteknik på Karlstads universitet. Examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt 
publik. Arbetet har därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet 
deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete.  

Examensarbete har utförts helt på eget initiativ och har därför inga externa yttranden eller vinklingar. Således är 
arbetet helt oavhängigt. 

Ett tack riktas till handledaren Jan Forsberg (Karlstads universitet) och till Lennart Häggström (Uppsala 
universitet) för granskning av rapporten och för värdefulla kommentarer. 

Iden till detta examensarbete uppkom då en litteraturstudie om småskalig vattenkraft utfördes av undertecknad. 
Flera av artiklarna behandlade hur småskalig vattenkraft använts för att balansera mindre elsystem med vindkraft 
på öar i Sydostasien. Därav uppkom frågeställningen, hur balansen i det svenska elsystemet ser ut idag, i och 
med den ökade vindkraftsutbyggnaden samt hur en fortsatt ökning skulle påverka balansen. 

 

 

Karlstad, juni 2012 

 
Anton Häggström 
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Sammanfattning 
Vindkraften har de senaste åren ökat kraftigt, både i antal verk och i producerad mängd energi. Mycket tyder på 
att denna utveckling kommer att fortsätta i och med att elcertifikatssystemet och vindpilotstödet förlängts 
respektive förnyats. Riksdagen har också beslutat efter utredning av Statens Energimyndighet att det i 
samhällsplaneringen skall skapas förutsättningar för en årlig produktion av 30 TWh el från vindkraft år 2020. 
Detta kan jämföras med de 6,2 TWh som producerades under 2011. 

Tidigare studier har visat att en större andel vindkraft tillför ökat reglerbehov hos övriga produktionskällor. 
Ingen av dessa studier har dock undersökt hur Sveriges produktionskällor kan samverka för att klara detta ökade 
reglerbehov. Detta är således vad denna studie undersökt. Studien baseras på en steg-för-steg modell som 
simulerar hur samverkan mellan de tre största produktionskällorna i Sverige, vattenkraft, kärnkraft och 
värmekraft förändras vid en ökad andel vindkraft. 

Resultatet från studien bekräftar att en större andel vindkraft ökar regleringarna av samtliga produktionskällor. 
Studien visar också att vattenkraftens reglerförmåga oftast är tillräcklig för att täcka det primära reglerbehovet. 
Reglerförmågan inskränks dock med större andel vindkraft till följd av att vattenkraften då oftare producerar 
nära maximal och minimal produktionsnivå. För värme- och kärnkraft visar resultatet att de nyttjas i större 
utsträckning för reglering vid ökad vindkraft. Deras totala produktion minskar men full produktionskapacitet kan 
fortfarande tillfälligt behövas.  
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Abstract 
In recent years, wind power has significantly increased in prevalence and in production of energy. Indications 
have been made, that this trend will continue as the funding through the Swedish “elcertifikatssystemet” and 
“vindpilotstödet” has been extended and renewed respectively. The Swedish parliament has also decided after an 
investigation by the National Energy Agency (Statens Energimyndighet) that in the urban and regional planning 
there should be prerequisites made for an annual output of 30 TWh of electricity from wind by 2020. This can be 
compared to the 6.2 TWh that was produced last year (2011). 

Previous studies have shown that an increase in wind power penetration increases the need for adjustments in 
other power generation plants. Of these studies, none have examined how Swedish power generation plants can 
work together to cope with this change in operation. Therefor this is what this study was chosen to investigate. 
The study is based on a step-by-step model that simulates the interaction between the three main production 
sources in Sweden, hydro, nuclear and thermal power generation plants, and how their operation cope with an 
increased share of wind power. 

The results from the study confirm that a higher penetration of wind power increases the amount of adjustments 
in every plant. The study also shows that the hydropower adjustment capability is often sufficient to cover the 
primary adjustment needed. However the adjustment capability is curtailed with a high penetration of wind 
power because the water power more often produces near maximal and minimal production levels. For thermal 
and nuclear power, the results show that they are used more extensively for adjustments with higher penetration 
of wind power. Their total production decreases, but full production may still be needed temporarily. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
Hur skulle Sverige se ut om inte elkraften utvecklats? Det är omöjligt att svara på men troligtvis skulle varken 
den industriella utvecklingen eller den teknologiska utvecklingen existerat. Människor skulle med största 
sannolikhet fortfarande leva som de gjorde för 100 år sedan. Det var nämligen då de första vattenkvarnarna 
började konverteras för att producera elektricitet (Söderberg 2005). Sedan dess har konsumtion1 och produktion2 
ökat kontinuerligt, och nya produktionskällor har tillkommit för att klara av efterfrågan. Det har dock visat sig att 
flera av de produktionsmetoder som introducerats inte är speciellt bra för miljön eftersom de använder fossila 
bränslen. Därför vidtas nu åtgärder för att öka andelen förnyelsebara energikällor i elsystemet. En av dessa 
förnyelsebara energikällor är således vindkraft. 

1.1.1. Historia 
Vindkraften har liknande historia som vattenkraften och började användas för över 3000 år sedan men 
introducerades inte i Europa förrän på 1200-talet då den främst användes för att mala spannmål. Till skillnad från 
vattenkraftens tidiga konvertering var det inte förrän i slutet på 1970-talet som vindkraften började utnyttjas för 
att producera elektricitet (Svensk Energi 2012b). I Sverige tog vindkraftsutbyggnaden fart i samband med 
kärnkraftsomröstingen på 1980-talet då ett antal demokraftverk byggdes. Sedan dess har antalet ökat 
kontinuerligt för att under de senaste 6-7 åren öka kraftigt, detta kan ses i figur 1 som visar hur antalet verk, 
installerad effekt och produktion alla ökat exponentiellt. Antalet verk har dock inte ökat i samma utsträckning 
och anledningen till detta är att den genomsnittliga effekten hos enskilda verk också har stigit de senaste åren 
(Statens Energimyndighet 2012). 

 
Figur 1. Utveckling av installerad effekt och producerad energi från vindkraft samt antalet vindkraftverk de 

senaste 30 åren i Sverige (Statens Energimyndighet 2012). 

                                                           

 

 
1 I enlighet med termodynamikens första huvudsats kan energi varken skapas eller förstöras bara omvandlas. I 
detta arbete avser ordet konsumtion syfta till att energin omvandlas till en oanvändbar energiform.  
2 På liknande sätt som i 1 avser ordet produktion att energi omvandlas till en användbar energiform. 



Vindkraftens påverkan på svensk elproduktion  Anton Häggström, Kau, 2012 
 

 

- 6 - 

 

 

1.1.2. Vindkraften idag 
Vid årsskiftet 2011/2012 var den installerade effekten i Sverige 2907 MW och hade då ökat med 763 MW under 
det gångna året (26 %) (EWEA 2012). Analyseras produktionsökning procentuellt sedan 2003 har den stigit med 
inte mindre än 807 %. Det som givit upphov till denna kraftiga ökning är framförallt de stödsystem som satts in 
för att påskynda vindkraftsutbyggnaden. Ett av dessa är elcertifikatssystemet som introducerades 2003, eftersom 
utbyggnaden då ansågs gå för långsamt. Målet med systemet 2003 var att ha 17 TWh el från förnyelsebara 
energikällor 2016. Elcertifikatssystemet har dock reviderats ett antal gånger och idag är målet 25 TWh till år 
2020 (SFS 2011:1200 2011; Statens Energimyndighet 2012). 

1.1.2.1. Elcertifikat 

Elcertifikatssystemet innebär att varje elåterförsäljare är tvungen att köpa en viss kvot elcertifikat. Hur stor 
kvoten är regleras i lagen om elcertifikat (SFS 2011:1200 2011). Försäljarna av elcertifikaten är de elproducenter 
som producerar förnyelsebar energi. Elproducenterna i sin tur får dessa tilldelade där varje producerad 
förnyelsebar MWh ger ett elcertifikat. Definitionen av vad som anses vara förnyelsebar energi regleras också i 
lagen om elcertifikat (SFS 2011:1200 2011). 

1.1.2.2. Vindpilotstöd 

Ytterligare stöd för vindkraften finns i form av vindpilotstöd som genom ekonomiskt stöd skall minska 
kostnaderna för nyetablering av vindkraft. Stödet introducerades 2003 och pågick i en första etapp till och med 
2007. En andra etapp är satt till perioden 2009 - 2012. Det totala ramanslagen för dessa två perioder uppgår till 
700 miljoner kronor (Statens Energimyndighet 2012).  

1.1.2.3. Kapacitetsfaktor eller utnyttjandegrad 

Trots den kraftiga ökning som varit de senaste åren så producerar vindkraften förhållandevis lite energi i 
förhållande till konsumtionen. Detta kan ses i figur 2 som visar både produktion och konsumtion för 2011. 
Vindkraftens låga utnyttjandegrad eller kapacitetsfaktor är en bidragande orsak till den förhållandevis låga 
produktionen. Kapacitetsfaktorn definieras som förhållandet mellan verklig årsproduktion och den teoretiskt 
maximala årsproduktionen och var endast 24 % för Sverige under 2011 (Statens Energimyndighet 2012). Andra 
studier har visat på att kapacitetsfaktorn för vindkraft på land ligger mellan 20 och 40 % och 45 – 60 % för 
vindkraft till havs (Holttinen 2004). Detta kan jämföras med kärnkraft som ligger på runt 80 % och vattenkraft 
på runt 45 % (Svenska Kraftnät 2012b), observera att kärnkraften prioriterats som baskraft och vattenkraften för 
reglering.  

 
Figur 2. Verklig vindkraftsproduktion och konsumtion för 2011. Notera den lägre konsumtionen under 

sommarmånaderna samt den oregelbundna vindkraftsproduktionen 

1.1.3. Vindkraftens framtid 
Statens Energimyndighet utförde en studie (Statens Energimyndighet 2007) på uppdrag av regeringen 
(Regeringsbeslut 2007) av vad de ansåg skulle vara en rimlig utbyggnad av vindkraft fram till 2020. Slutsatsen i 
studien var att energimyndigheten föreslog ett planeringsmål på 30 TWh/år vindkraftsproduktion. Av dessa 30 
TWh ansåg de att 20 TWh ska förläggas på land och 10 TWh på vatten. Trots planeringsmålets specifika 
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produktionsnivå var energimyndigheten tydlig med att den faktiska produktionen kan avvika från 
planeringsmålet och att produktionen troligvis kommer att vara lägre. De menar att: 

Ett planeringsmål för vindkraft innebär att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en årlig produktion 
av el från vindkraft på visst antal TWh (Statens Energimyndighet 2007).  

För att underlätta denna utbyggnad föreslår de bland annat: 

• Snabbare och enklare tillståndsprocess. 
• En gemensam portal som representerar de berörda myndigheterna vid ansökningsprocessen. 
• Ambitiösare kvotregler för elcertifikatssystemet som bör ses över senast 2016. 
• Utökat behov av reglerkraft och reglermöjligheter. 

Utifrån denna utredning lade regeringen fram en proposition (Proposition 2008/09:163 2009) med detta 
planeringsmål som bifölls i riksdagen den 16 juni 2009 (Betänkande 2008/09:NU25 2009). 

Fortsatta studier på vilken den potentiella vindkraftsproduktionen är i Sverige har gjorts av (Blomqvist et al. 
2008) som också menar på att för att nå planeringsmålet så behöver elcertifikatet omformas och kvoterna ökas. 
Med dagens elcertifikat och relativt konstanta prisnivåer kommer vindkraften endast ökas till mellan 7 och 12 
TWh, enligt Blomqvist. Ökas elcertifikatskvoterna kan vindkraften öka ytterligare 11 TWh. Övriga faktorer som 
påverkar vindkraftsutbyggnaden är kalkylräntan, investeringskostnader, biobränslepriset samt de områden som 
är så kallade konfliktområden där utbyggnad ej får ske på grund av lanskapsbildsaspekter som natur- och 
kulturskydd. Dock visar deras tekniska studie att den fysiska potentialen är långt mycket högre än den 
ekonomiska potentialen.  

De vindkraftsprojekt som är planerade och som fått tillstånd samt de vindkraftsprojekt som är under byggnation 
och i drift kan ses i figur 3. 

 
Figur 3. Aktuella vindkraftsparker i drift, vindkraftsparker under byggnation och planerade vindkraftsprojekt 

med tillstånd (Svensk Vindenergi 2012). 
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1.1.4. Vindkraftens karaktärsdrag 
Vindkraft är till skillnad från annan deterministisk produktion (kärnkraft, värmekraft, vattenkraft till stor del) 
mer stokastiskt och produktionen varierar utefter hur mycket det blåser. Ett utsnitt ur produktionen från januari 
2011 (figur 4) visar att amplitudändringarna på produktionen kan vara relativt stora. Som exempel kan nämnas 
den kraftiga svängning som skedde mellan den 29 och 30 januari. Där sjönk produktionen relativt snabbt, ca 
1200 MW. Detta motsvarade ungefär 40 % av den då installerade effekten (2907 MW).  

 
Figur 4. Verklig vindkraftsproduktion under januari 2011. Den installerade effekten var då 2907 MW. Notera 

amplitudändringen mellan den 29 och 30 januari som var ca 1200 MW vilket motsvarar ca 40 % av den då 
installerade effekten. 

Dessa amplitudändringar har medfört att ett antal studier har genomförts där sammanlagringseffekten eller 
utjämningseffekten har analyserats.  

1.1.4.1. Sammanlagringseffekten eller utjämningseffekten 

Sammanlagringseffekten eller utjämningseffekten definieras som den totala minskningen av amplitud-
ändringarna hos vindkraften till följd av ökat antal vindkraftverk och ökad geografisk spridning. Denna typ av 
effekt har studerats av (Holttinen 2004).  Hon sammanfattar att utjämningseffekten klingar av trots ökat antal 
verk och ökad spridning. Det påpekas också att sammanlagringseffekten motverkas av de stora vindfarmar som 
byggs eftersom de oftast är relativt många vindkraftverk på en liten yta. Den slutsats som dras är att vid en ökad 
andel vindkraft kommer produktionen alltid ligga inom 1 – 90 % och sällan vara över 75 % eller under 5 % (av 
installerad effekt). Vad det gäller förändring från timme till timme är den sällan större/mindre än ± 10 % inom 
ett land och sällan över/under ± 5 % för hela Norden. I analysen av Danmarks verkliga vindkraftsproduktion som 
genomförts av (Ea Energianalyse 2007) dras slutsatsen att de allra flesta timändringarna var under 10 % av 
installerad effekt och att den maximala ändringen var 28 %. Detta motsvarade då ungefär 200 MW.  

1.1.4.2. Säsongsvariationer 

Vindkraften varierar inte helt stokastiskt enligt (Holttinen 2004) som också studerat säsongsvariationer vilka 
visar på att vindkraftens produktion förändras över året. Bland annat konstateras att produktionen under vintern 
är 110 – 140 % av medelproduktionen och runt 60 – 80 % på sommaren. Även viss återkommande 
dygnsvariation kan ses, då främst på sommaren. Detta är också något som (Axelsson et al. 2005) ser i 
vindkraftsproduktionsdatan från (Magnusson et al. 2004) som de analyserat och använt i sin modell. 

1.1.4.3. Variationer inom olika tidsintervall 

I studier som gjorts på både verklig vindkraftsproduktionsdata och simulerad vindkraftsproduktionsdata har de 
alltid uppvisat liknande variationer. Nämligen att tack vare sammanlagringseffekten och att rörelseenergin hos 
de roterande vingarna på vindkraftsverken är förhållandevis stor så är variationerna på sekund och minutbasis 
relativt små och alla anser att en rimlig analysbas för större system är att använda sig av tidsbasen en timme. 
Detta medför dock att variationer inom den timmen inte kommer att visas (Holttinen 2004; Axelsson et al. 2005; 
Söder 2009; Göransson & Johnsson 2011). 
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1.1.4.4. Prognososäkerhet 

Vindkraften styrs utifrån hur mycket det blåser och kan inte regleras manuellt på samma sätt som andra 
produktionsmetoder, såsom vattenkraft, kärnkraft och värmekraft. Denna prognososäkerhet leder till att 
reglerkraftsanspråket kommer att öka. (Svenska Kraftnät 2008) har uppskattat hur stort detta ökade anspråk är. 
Deras slutsats är att kravet på reglerkraft ökar med 500 MW – 600 MW för 4000 MW vindkraft och 1500 – 1900 
MW vid 12000 MW vindkraft, endast på grund av vindkraftens oförutsägbarhet. En annan analys gjord av 
(Gustafsson & Neimane 2009) visar att prognososäkerheten för vindkraften leder till en ökning av reglerkraften 
på 250 MW upp och -650 MW ner för 4000 MW vindkraft. Slutligen drar även (Axelsson et al. 2005) slutsatsen 
att reglerbehovet upp/ned är 690/-590 MW för 4000 MW vindkraft, 1350/-1030 MW för 6000 MW vindkraft 
samt 1570/-1220 MW för 8000 MW vindkraft. Alla dessa är baserade på prognoser minst 24 timmar före 
produktion. 

1.1.4.5. Stormar 

Vindkraften drivs som sagt av hur mycket det blåser och är således känslig för vindförändringar, både upp och 
ned. Oftast konstrueras vindkraftverken med något som kallas ”cut-off-speed” som är den vindhastighet då 
vindkraftverket stängs av. Detta görs för att skydda vindkraftverkets komponenter och hindra att olyckor 
inträffar. Det finns studier som undersökt vilka konsekvenser dessa högvindstillfällen får på elsystemet, bland 
annat tar (Axelsson et al. 2005) upp detta och analyserar vad som hände då stormen Gudrun svepte in över 
Danmark. Där föll produktionen från 2250 MW före stormen till 250 MW sex timmar senare. Detta bortfall 
motsvarade då 85 % av Danmarks installerade effekt av vindkraft. Även konsekvenser av för hög produktion har 
inträffat i Danmark och tas upp i (Ea Energianalyse 2007). De har analyserat vad som hände under nyårsnatten 
2006/2007, då produktionen översteg konsumtionen under 7 timmar på grund av kraftig vind. Konsekvensen 
blev att Danmarks systemansvariga blev tvungna att maximera export till Sverige och Norge, begränsa import 
från Tyskland, kräva att flera kraftvärmeverk skulle minska sin produktion samt att vissa vindkraftverk också 
måste begränsa sin produktion. Trots åtgärderna sjönk elpriset till 0kr/kWh vid två tillfällen under natten.  
En analys på vilken den tillgängliga reglerkraft som krävs vid dessa tillfällen har gjorts av (Svenska Kraftnät 
2008) och kommit fram till att ytterligare 700 – 900 MW för 4000 MW vindkraft och 2200 – 2700 MW för 
12000 MW vindkraft krävs för att kompensera kraftbortfall vid storm. Dock dementeras detta av (Söder 2009) 
som anser att kravet är överskattat på grund av (Svenska Kraftnät 2008) sätt att addera reglerkraven från storm 
och vindkraftsprognososäkerhet. 

1.1.4.6. Uppskalning 

Flera av de studier som genomförts har varit tvungna att skala upp vindkraften, antingen från verklig 
produktionsdata eller från simulerad produktionsdata. (Holttinen 2004) har undersökt vilka faktorer som 
påverkar uppskalningen och hon anser att den viktigaste faktorn för att uppskalningen skall bli korrekt är att 
tillräcklig sammanlagringseffekt har uppnåtts. Specifikt skall dessa kriterier vara uppfyllda enlig (Holttinen 
2004): 

• Standardavvikelsen för produktionen bör vara lägre än medelproduktionen. 
• Maximal produktion måste vara lägre än 100 % av installerad effekt (oftast ca 85-95% beroende på 

geografisk utbredning). 
• Minimal produktion måste vara högre än 0 % av installerad effekt. 
• Standardavvikelsen från timme till timme bör vara lägre än 3 % av installerad effekt. 
• Ändringen från timme till timme bör vara inom området ±20 % av installerad effekt, lite beroende på 

geografisk utbredning. 

Tillräcklig geografisk utbredning och antal verk (tillräcklig sammanlagringseffekt) används även som argument 
av (Göransson & Johnsson 2011) då de skalar upp vindkraften genom att multiplicera produktion och installerad 
effekt med samma faktor. Denna typ av skalning har också gjorts av (Amelin et al. 2009). 

1.1.5. Elnätet 
El måste konsumeras i samma stund som den produceras, det måste således alltid vara balans mellan produktion 
och konsumtion. För att upprätthålla denna balans har Sverige ett utbyggt elnät som är uppbyggt av stamnät, 
regionnät och lokalnät. Indelningen av de olika näten sker efter deras kapacitet, där stamnät består av 400kV och 
220 kV kraftledningar. De andra näten har lägre kapacitet och ansluter konsumenten till stamnätet. Stamnätet ägs 
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och förvaltas av staten genom systemansvariga Svenska Kraftnät. I sig är stamnätet indelat i fyra snitt eller 
elområden, där vardera av dessa snitt går genom en flaskhals i överföringskapacitet. Den första november 2011 
blev även dessa elområden egna elprisområden (Svenska Kraftnät 2012a). Studier som gjorts av bland annat 
(Svenska Kraftnät 2007) visade då att stamnätet bedömdes klara av 1100 MW vindkraft. Detta är numer långt 
överskridet och analyser för vad dagens stamnät har för kapacitet saknas. Dock föreslår (Amelin et al. 2009) att 
kapaciteten mellan elområde 2 och 3 skall ökas under förutsättning att stor del av vindkraftsutbyggnaden sker 
norr om denna gräns. I tillägg anser (Söder 2009) att ett utbyggt elnät är en förutsättning för att 
sammanlagringseffekten skall kunna användas fullt ut.  

1.1.5.1. Marknad 

Trots ett väl utbyggt elnät måste produktionen fortfarande justeras, om till exempel konsumtionen ändras. Detta 
görs med ett automatiskt reglersystem som ser till att produktionen i några utvalda kraftverk ökar om det är 
elunderskott och minskar produktionen om det är elöverskott. För att de producenter som blir tvingade att öka 
sin produktion skall få ersättning för deras ökade produktion har en elmarknad införts. Den är uppbyggd som så 
att de som producerar el förbinder sig att leverera en viss mängd energi under en viss tidsperiod, en så kallad 
handelsperiod, på motsvarande sätt förbinder sig den som konsumerar el att köpa en viss mängd el under en viss 
handelsperiod. I Sverige är denna handelsperiod en timme. 

För att producenter och systemansvariga skall kunna planera elproduktionen har en förhandsmarknad inrättats, 
denna omfattar all handel som sker före produktionstimmens handelsperiod. På förhandsmarknaden kan 
producenter köpa och sälja el utifrån de prognoser och priser som finns tillgängliga på marknadsplatser såsom 
Elbas och Elspot. Under själva produktionstimmens handelsperiod sker den automatiska regleringen, då är det 
endast tillåtet för systemansvariga att köpa el eller dess icke vara från de producenter och konsumenter de ingått 
avtal med och som oftast har en flexibel produktion eller konsumtion. Efter själva produktionstimmen har en 
efterhandsmarknad inrättats, där görs en avräkning för de producenter och konsumenter som inte uppfyllde sina 
förbundna nivåer. 

Marknadens uppbyggnad gör att producenter och systemansvariga redan innan själva produktionen ägt rum kan 
få en uppfattning om var, när och hur stor elproduktion och konsumtion kommer att vara. Oavsett om 
produktionen måste justeras innan eller under själva produktionstimmen krävs att tillräcklig reglerkapacitet finns 
för att göra en justering.  

Hur en större andel vindkraft påverkar marknaden har undersökts av (Econ Pöyry AS 2008). De har använt sig 
av en kraftmarknadsmodell för att studera hur 10 TWh vindkraft påverkar elpriset. De fann att elpriset skull 
sjunka samt att större prissvängningar skulle bli vanligare. Resultatet är dock mycket beroende på vilken 
kapacitet för regler- reservkapacitet som finns tillgänglig. Även (Svenska Kraftnät 2008) fann att ett 
produktionsöverskott kan leda till minskat elpris på marknaden, vilket i sin tur kan leda till senarelagda 
investeringar i konventionella produktionsanläggningar för basproduktion. Dock kan produktionsanläggningar 
med goda regleregenskaper bli mer attraktiva på marknaden då de kan täcka topplastsituationer (Ea 
Energianalyse 2007). 

1.1.5.2. Utlandstransmission 

Det svenska elnätet är också anslutet till övriga Skandinavien, Finland, Polen och Tyskland via kablar både på 
land och genom vattnet. Genom dessa sker export- och importtransmission med utlandet. Kablarna har en 
begränsad effekt och är ofta så kallade flaskhalsar i systemet. I och med att vindkraften byggs ut har studier 
gjorts som visar att transmissionen över landsgränserna kommer att öka (Holttinen 2004). Skulle det vara så att 
exportkapaciteten uppnås, finns det enligt (Holttinen 2004) risk för överproduktion, det vill säga att 
produktionen överstiger konsumtionen. Denna risk för överproduktion har studerats av (Söder et al. 2007) som 
har undersökt hur isolerade platser med en hög andel vindkraft hanterar produktionsöverskott. Den slutsats som 
dras är att det redan vid låg andel vindkraft finns problem med överskott och vindkraftverk blir tvungna att 
reglera ned sin produktion och ”spilla” energi. Problemen kan dock lösas genom att komplettera systemet med 
ökad transmissionskapacitet. Liknande studier har gjorts av (Göransson & Johnsson 2011) som också drar 
slutsatsen att ökad transmissionskapacitet kan lösa problemet. Ökad vindkraft kan enligt (Gustafsson & Neimane 
2009) också minska själva transmissionskapaciteten genom att en ökad mängd kapacitet måste reserveras av 
systemansvariga för att gardera sig mot oförutsedda produktionsförändringar orsakade av vindkraftens 
prognososäkerhet. Deras lösning på problemet var att dela in Sverige i elprisområden vilket redan realisterats. 
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1.1.6. Vindkraftens påverkan på balanseringen 
Den balans som togs upp i avsnitt 1.1.5 som hela tiden måste råda innebär att systemet måste ha en förmåga och 
beredskap att justera eventuella förutsedda och oförutsedda variationer i produktion och konsumtion. Denna typ 
av beredskap brukar kallas reglerkapacitet och är den effekt som måste finnas tillgänglig inom den tid som 
reglerkapaciteten dimensionerats till. Reglerkapaciteten kan komma från vilken produktionskälla som helst men 
oftast brukar vattenkraft vara den produktion som först används för reglering (Amelin et al. 2009; Gustafsson & 
Neimane 2009). Även en så kallad reservkapacitet måste i viss mån finnas tillgänglig (Ea Energianalyse 2007). 
Reservkapaciteten är till skillnad från reglerkapacitet den kapacitet som tas i anspråk i de fall då vinden inte 
blåser och kraftiga produktionsborfall inträffar under en längre tid. 

Flertalet studier har analyserat vilka konsekvenser en ökad vindkraft kommer få på ett elsystem. Alla pekar på att 
en ökad vindkraftsutbyggnad kommer att öka behovet på reglerkapacitet på ett eller annat sätt (Belanger & 
Gagnon 2002; Castronuovo & Lopes 2004; Holttinen 2004; Jaramillo et al. 2004; Axelsson et al. 2005; Ea 
Energianalyse 2007; Svenska Kraftnät 2007; Benitez et al. 2008; Svenska Kraftnät 2008; Amelin et al. 2009; 
Gustafsson & Neimane 2009; Göransson & Johnsson 2009; Söder 2009; Troy et al. 2010; Göransson & Johnsson 
2011). Dock påpekar flertalet av dem att reglerbehovet inte behöver vara ett utökat behov och att reglerkapacitet 
redan kan finnas tillgänglig i systemet. Som exempel tar (Söder 2009) upp att när vindkraften producerar som 
mest så producerar andra anläggningar mindre och har på så sätt möjlighet att regleras upp om vindkraften skulle 
minska. 

Det som skiljer studierna åt är att till exempel (Axelsson et al. 2005) visar att vindkraftens påverkan på 
reglerkapacitetsökning är relativt liten, åtminstone för tidshorisonten 1 timme före produktion, 20 MW för 
4000MW vindkraft, 45 MW för 6000 MW vindkraft samt 80 MW för 8000MW. Medan (Svenska Kraftnät 2008) 
uppskattar totala reglerbehovet till 1400 – 1800 MW för 4000 MW vindkraft och 4300 – 5300 MW för 12000 
MW vilket är betydligt högre. Dock bör det nämnas att (Söder 2009) anser att den sistnämnda analysen är 
mycket överskattad då (Svenska Kraftnät 2008) adderat reglerkraftskravet från prognososäkerhet, storm och 
”normalt” behov av reglerkraft. (Söder 2009) har själv sammanfattat ett antal studier och enligt dem så 
uppskattas reglerbehovet öka mellan 1 – 15 % (av installerad effekt) vid en vindkraftsutbyggnadsgrad på 10 % 
(dvs. mellan 55 – 850 MW vid ca 5500 MW i det svenska systemet), samt 4 – 18 % (av installerad effekt) om 
vindkraftsutbyggnadsgraden är 20 % (dvs. 450 – 2000 MW vid ca 11000 MW i det svenska systemet). 

Det bör också nämnas att vindkraften inte är den enda påverkande faktorn på balansbehovet, fram till idag har 
produktionsändringarna främst gjorts på grund av konsumtionssvängningarna, som är förhållandevis stora men 
också relativt deterministiska eftersom de har en viss dygns/vecko/års rytm som återkommer (Gustafsson & 
Neimane 2009). I figur 5 så visas konsumtion och vindkraftsproduktion för januari 2011, här syns tydligt hur 
konsumtionen är deterministisk i avseende på dess rytm. Utöver detta syns även den förhållandevis låga 
vindkraftsproduktionen, dock kan en ökad vindkraftsutbyggnad medföra att vindkraftsamplituderna ökar och 
förstärker alternativt försvagar konsumtionssvängningarna. 

 
Figur 5. Verklig konsumtion och vindkraftsproduktion för januari 2011. Notera de kraftiga dygnssvängningarna, 

återkommande nedgångarna under helgen och de förhållandevis små vindkraftsamplituderna. 
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1.1.6.1. Regleringspotential 

Det nämndes innan att vattenkraft framförallt används för reglering, detta är sant idag, dock kan ökad andel 
vindkraft förändra situationen och kräva att andra källor används för att klara reglerbehovet. Framförallt är det 
värmekraft och kärnkraft som ses som möjliga reglerkällor, men även konsumtion och vindkraft kan komma att 
behöva användas som reglerkällor. En ökad osäkerhet i produktion kan leda till ekonomiska konsekvenser och 
det anses därför vara viktigt att studera vilken flexibilitet och vilka reserver som finns för upprätthållandet av 
balans (Axelsson et al. 2005). Närmare genomgång på respektive produktionskällas flexibilitet tas upp nedan. 

Vattenkraft 
Här i Sverige karaktäriseras kraftverken av en stark hydrologisk koppling eftersom flertalet ligger efter varandra 
längs en älvsträcka. Är regleringar snabba i ett kraftverk uppströms innebär det att stora mängder vatten 
förflyttas till nästa kraftstation och på så sätt kan ett oregelbundet flöde skapas i älvarna som ökar påfrestningar 
på både kraftverk och natur. Emellertid bör det nämnas att vattenkraften har en utmärkt förmåga till reglering då 
den både är kostnadseffektiv och snabb (Svenska Kraftnät 2008). I (Ea Energianalyse 2007) antas att en större 
mängd vindkraft kan integreras i Sverige utan problem tack vare just vattenkraftens goda reglerförmåga. Även 
(Holttinen 2004) anser att elsystemet i Sverige inte heller kommer att påverkas speciellt mycket om vindkraften 
byggs ut mellan 4 – 14 TWh eftersom magasinen i Sverige är tillräckligt stora för att klara denna utbyggnad. 
(Svenska Kraftnät 2008) motsäger detta och menar på att större delen av vattenkraftens reglerkapacitet redan är 
utnyttjad. Men även (Amelin et al. 2009) anser att Sveriges vattenkraft fortfarande har en god förmåga att 
absorbera vindkraftsvariationerna. Deras studie visar att vattenkraften når sin maximala reglerkapacitet först vid 
12 000 MW installerad effekt vindkraft. 

Det är också värt att nämna att flera studier påpekar att vattenkraftens reglerförmåga kan komma att inskränkas 
på grund av hårdare miljökrav och omprövade vattendomar (Svenska Kraftnät 2007; Svenska Kraftnät 2008). 
Skulle en debatt uppstå anser de därför att det är viktigt att se till hela miljö- och samhällsnyttan som 
vattenkraftens produktion och reglermöjligheter ger.  

Generellt kräver all vattenverksamhet en vattendom, denna reglerar bland annat högsta/lägsta magasinnivå och 
största/lägsta vattenflöde. (Amelin et al. 2009) har i sin studie analyserat vattendomarna och funnit att 
vattenkraftverken oftast anpassat sin produktionskapacitet efter dessa. Flertalet vattendomar tillåter att 
tappningen stängs av helt. Ibland förekommer dock ett visst minimitappflöde som kan variera beroende på tid på 
dygnet, veckodag eller säsong på året. Andra typer av begränsningar är hur stora produktionsändringar som 
tillåts under en viss tidsperiod, vanligast ett dygn.  

Utomlands har studier också gjorts på vattenkraftssystem av bland annat (Belanger & Gagnon 2002) som 
studerat vindkraftsproduktionens påverkan i Quebec i Kanada. Deras slutsats är att på grund av vindkraftens låga 
utnyttjandegrad måste den kompletteras med en större mängd vattenkraft för att klara ett ökat 
konsumtionsbehov. För varje installerad MW vindkraft krävs det enligt dem ungefär 0,5 MW vattenkraft. Som 
det nämndes innan är vattenkraftens vattenflöden hårt reglerade i vattendomar. (Belanger & Gagnon 2002) har 
också studerat förändringen i vattenflödena för det undersökta vattenkraftverket och jämfört med ett 
vattenkraftverk där ingen vindkraft installerats. De ser att det maximala flödet ökar med 4 – 11 % och de 
minimala flödena minskar med (-43) – (-27) % och att vattenflödesvariationerna från en timme till en annan ökar 
med 31 – 188 %. (Jaramillo et al. 2004) har undersökt hur ett fiktivt vattenkraftverk och en fiktiv vindkraftspark 
i Mexiko kan samverka för att leverera ett jämnt elektricitetsflöde. Slutsatsen de drar är att för varje installerad 
MW vindkraft krävs en MW vattenkraft samt ett tillrunnet vatten som kan leverera cirka 1500 fullasttimmar i 
vattenkraftverket. Även (Castronuovo & Lopes 2004) undersökte kombinationen vindkraft – vattenkraft och fann 
att det för varje installerad MW vindkraft krävdes 2 MW vattenkraft samt ett vattenmagasin som kan leverera 16 
fullasttimmar. Detta under förutsättningen att vattenkraftverket kan användas som pumpkraftverk och återföra 
vatten till magasinet vid överproduktion.  

Värmekraft 
De studier som gjorts av (Troy et al. 2010; Göransson & Johnsson 2011) har analyserat elsystem (Danmark och 
Irland) med hög andel värmekraftsproduktion (kolkraftverk och gaskraftverk) och sett att ökad vindkraft ger ett 
ökat antal start och stop hos kraftverken. (Troy et al. 2010) ser även att kapacitetsfaktorn sjunker för både gas- 
och kolkraftverken. Enligt författarna är det illavarslande att så stor del av baskraften kommer att påverkas av 
vindkraften eftersom dessa inte är konstruerade för denna nya typ av produktion. Risken är att slitaget ökar och 
som i sin tur leder till produktionsbortfall vid reparationer och underhåll. Även (Holttinen 2004) har genomfört 
studier på Danmarks elsystem och också funnit att antalet start och stop ökar vid ökad andel vindkraft. 
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Kärnkraft 
Baskraft såsom kärnkraft kan bli tvungen att delta i dygns- och veckoregleringen om vindkraften ökar enligt 
(Svenska Kraftnät 2008).  

Vindkraft 
(Ea Energianalyse 2007; Svenska Kraftnät 2008) påpekar i sina studier vikten av att eftersträva så god geografisk 
spridning så möjligt för att öka sammanlagringseffekten och på så sätt minska reglerbehovet. (Ea Energianalyse 
2007) nämner också att det kan vara en god idé att dimensionera vindkraftsverken i en vindkraftspark något olika 
för att minimera risken för plötsliga produktionsbortfall vid kraftiga vindbyar.   

Konsumtion 
I (Amelin et al. 2009) föreslås att en flexiblare konsumtion kan vara en del i att lösa reglerbehovet. Detta bör 
enligt författarna styras med hjälp av elpriset, eftersom det då kan bli lönsamt att använda elpatroner, ladda 
elbilar etc. då tillgången på el är hög och därigenom priset lågt, samt tvärtom då tillgången är låg och priset högt. 
Även (Ea Energianalyse 2007; Svenska Kraftnät 2008) nämner att det finns stor potential för konsumtenten att 
styra sin elproduktion på ett sätt som gör att produktionsregleringsbehovet minskar, deras förslag är främst 
hybridbilsladdning. 

Lagringskapacitet – pumpar, batterier osv. 
I (Amelin et al. 2009) ges förslag på vilka åtgärder som bör vidtas vid ökad andel vindkraft. Bland annat att 
investering i pumpkraftverk borde göras, dessa kan användas då konsumtionen är låg och vindhastigheten hög. 
Detta är även vad (Benitez et al. 2008) rekommenderar. Andra studier som gjorts har visat att en introduktion av 
en lagringsenhet eller ökad transmissionskapacitet ger en miljövinst genom att antalet start och stop i övriga 
kraftverk minskas (Göransson & Johnsson 2011). (Amelin et al. 2009) föreslår förutom pumpkraftverk även att 
utbyggd transmissionskapacitet kan minska behovet på reglerkapacitet. I (Söder 2009) påstås att 
lagringsalternativ förutom vattenmagasin till vattenkraftverk och pumpkraft inte är kostnadseffektiva vid 
vindkraftsnivåer på 10 – 20 % av total energiproduktion. Det kan dock bli aktuellt vid högre andel vindkraft.   

1.1.6.2. Vindkraftens konkurrerande effekt 

Vissa studier har funnit att vindkraften kommer att konkurera ut annan produktion, exempelvis fann (Holttinen 
2004) att vindkraften kommer att ersätta den dyraste produktionskällan, vilket oftast är kol- eller gaskraftverk. 
Andra studier som också hävdar att vindkraften kommer ersätta den dyraste produktionskällen är (Svenska 
Kraftnät 2008). De påpekar också att oavsett vilken produktionskälla som vindkraften ersätter så kommer den att 
ersätta produktion som är reglerbar. De har även en teori om att vindkraften kommer att kräva att kärnkraften 
nedregleras sommartid, denna teori finns även i (Svenska Kraftnät 2007). Till skillnad från dessa studier visar 
(Econ Pöyry AS 2008) att ingen produktionskälla kommer att bli ersatt av vindkraft, dock ifrågasätts detta 
resultat av författarna själva som menar att det visst finns en risk att vindkraftsproduktionen ersätter så kallad 
basproduktion (kärnkraft och vattenkraft). 

1.1.6.3. Vindkraften kan leda till att el spills 

(Holttinen 2004; Svenska Kraftnät 2008) tar upp att vindkraften skulle kunna användas som reglerkapacitet 
genom att reglera ned sig själv, detta skulle dock enligt författarna leda till miljömässiga nackdelar. Detta tas 
även upp i (Axelsson et al. 2005) som menar på att det är viktigt att analysera både kravet på upp och 
nedreglering eftersom nedreglering rent tekniskt kan göras med vindkraft. Detta kommer dock i sin tur att leda 
till att el spills. I Danmark har ett antal incidenter inträffat då spill varit enda utväg för att kompensera 
överproduktion och då med endast 16 % installerad effekt vindkraft (Holttinen 2004). Även (Ea Energianalyse 
2007) har studerat faktiska produktionsdata i Danmark mellan perioden 1/1 1999 och 25/1 2007 och funnit att 
överproduktion inträffat inte mindre än 177 gånger (timbasis) vilket motsvara ca 1 dygn per år med nollpriser 
(0kr/kWh). Detta hade enligt författarna bland annat kunnat avhjälpas med högre transmissionskapacitet. 

Vindkraften kan även indirekt leda till spill hos vattenkraften genom att vattenkraften blir tvungen att reglera ned 
till ett lägre vattenflöde än vad vattendomen kräver och som således måste spilla vatten på sidan för att 
upprätthålla domens minimiflöde (Svenska Kraftnät 2008). I (Amelin et al. 2009) kommer de fram till att detta 
spill är 430 GWh, 640 GWh, 2200 GWh och 4200 GWh för respektive utbyggnadsgrad, 1000 MW, 4000 MW, 
8000 MW och 12000 MW. Även (Gustafsson & Neimane 2009) påtalar att detta kan bli realitet, speciellt under 
låglastsituationer då en stor andel vindkraft kan orsaka brist på nedregleringsresurser.  
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1.1.6.4. Modellering av vindkraftsproduktion gentemot verklig produktionsdata 

(Holttinen 2004) tar upp att flertalet studier har undersökt vindkraftens påverkan med hjälp av vindhastighetsdata 
och simulerad vindkraftsproduktion. Enligt författaren så kan dessa simulerade produktioner ge felaktiga resultat 
och framhäver att verkliga produktionsdata är att föredra. 

1.1.7. Sammanfattning 
(Axelsson et al. 2005) föreslår att ytterligare studier bör: 

• Undersöka hur de produktionsvariationer som uppstår genom vindkraften tas om hand av befintliga 
produktionsmetoder. 

• Beräkna maximala/minimala/medelvärde av upp och nedregleringsbehov för olika tidsperioder (1h, 2, 
3h, osv.). 

Även (Holttinen 2004) föreslår att studier bör ske för att undersöka hur vattenkraftens påverkas vid större andel 
vindkraft och med högre upplösning, exempelvis på timbasis. 

(Söder 2009) ger också förslag på fortsatta studier för att: 

• Studera sammanlagringen av vindkraften över större geografiska områden vilket ger in utjämnad 
variation av total vindkraft.  

• Undersöka vindkraftens variation tillsammans med elförbrukningens variation. Utgå från historisk data 
för vindkraften samt elförbrukning och prognos för denna för att på detta sätt få med en korrekt 
beskrivning av samvariationen. 

• Beakta elsystemets karakteristik och reaktion på balansförändringar genom modellering och simulering. 
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1.2. Syfte 
Ovan visas att vindkraften ökat kraftigt de senaste åren samt att det finns planer på att öka vindkraften ytterligare 
de kommande åren. Dessutom pekar alla undersökta studier på att kravet på reglerkapacitet ökar vid större andel 
vindkraft på grund av vindkraftens stokastiska produktion. Studierna har också visat att flertalet 
produktionskällor kan användas för att klara reglerbehovet. Dock har inga studier undersökt hur dessa 
produktionskällor kan samverka för att klara behovet. Det är därför viktigt och intressant ur ett 
systemplaneringsperspektiv att undersöka hur vindkraftens ökade krav på reglerbehov kommer att fördelas på de 
olika produktionskällorna som finns i det svenska elsystemet och hur stor del reglerkapaciteten som faktiskt 
finns tillgänglig i systemet. Syftet med studien är således att undersöka detta. 

1.3. Mål 
Att skapa en modell som simulerar produktion för de tre största elproduktionskällorna (vattenkraft, värmekraft, 
kärnkraft) vid en ökande andel vindkraft samt vid normal/hög/låg nederbörd. Ur dessa simulerade produktioner 
kan sedan ett antal parametrar analyseras för att studera vilken inverkan vindkraften och nederbörden haft på 
produktionerna. 

De parametrar som valts att analyseras är: 

• Totalproduktion. 
• Högsta produktionstimmarna. 
• Lägsta produktionstimmarna. 
• Största regleringarna nedåt. 
• Största regleringarna uppåt. 
• Medelproduktion. 
• Produktionens standardavvikelse. 
• Regleringens standardavvikelse. 
• Kapacitetsfaktor & utnyttjandegrad. 

Förutom dessa parametrar är målet även att studera hur fyllnadsgraden i vattenkraftsmagasinen förändras vid 
ökande vindkraft och vid normal/hög/låg nederbörd. 

1.4. Metod 
Den kvasistationära statistiska modell som skapas ska genom en steg-för-steg metod följa vindkraftens 
produktion samt elkonsumtion på timbasis under ett år och säkerställa att de tre ingående produktionskällorna 
hela tiden upprätthåller efterfrågan. Modellen ska begränsas med historiska produktionsmaxima och 
produktionsminima samt reglermaxima och reglerminima för de tre undersökta produktionskällorna. 

För att ta fram de ovan nämnda parametrarna (avsnitt 1.3) för respektive produktion och ökande vindkraft 
används fyra vindkraftsproduktionsscenarion. Dessa presenteras nedan. Förutom dessa fyra modeller skapas 
ytterligare åtta modeller som för vardera utbyggnadsgrad studerar konsekvenserna av en hög respektive låg 
nederbörd, se vidare i avsnitt 3.3.  

• Dagens utbyggnad: 
- En vindkraftsproduktion motsvarande dagens produktion. 
- Installerad effekt 2907 MW vilket motsvarar en producerad energi på 6,2 TWh. 

• Låg utbyggnadgrad: 
- En vindkraftsproduktion motsvarande två gånger dagens produktion. 
- Installerad effekt 2907 * 2 = 5814 MW vilket motsvarar en producerad energi på 12,4 TWh. 

• Medelutbyggnadgrad: 
- En vindkraftsproduktion motsvarande fyra gånger dagens produktion. 
- Installerad effekt 2907 * 4 = 11628 MW vilket motsvarar en producerad energi på 24,8 TWh. 

• Hög utbyggnadsgrad: 
- En vindkraftsproduktion motsvarande sex gånger dagens produktion. 
- Installerad effekt 2907 * 6 = 17442 MW vilket motsvarar en producerad energi på 37,2 TWh. 

I simuleringen är det av stor vikt att modellen stämmer så bra så möjligt överens med verkligheten. Därför 
kalibreras modellen mot verklig produktionsdata. 
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1.5. Begränsningar och förenklingar 
Detta arbete omfattar inte någon optimering på anläggningsnivå eftersom modellen slår samman respektive 
produktionskälla till en enhet. Eftersom modellen inte är på anläggningsnivå tar den inte heller hänsyn till 
anläggningarnas geografiska plats. Därigenom är inte heller vattenkraftverkens hydrologiska ordning i älvarna 
inkluderad. Vindkraftens geografiska plats är inte heller inkluderad. 

Denna modell är en rent teknisk modell som inte tar någon hänsyn till ekonomisk lönsamhet eller har andra 
ekonomiska faktorer inblandade, därmed inte sagt att resultatet inte kan användas för ekonomiska analyser. 

Respektive produktionskällas verkningsgrad förändras inte med ändrad produktionsnivå. Även 
vattenkraftverkens minskade verkningsgrad vid minskad fallhöjd då vattennivån i magasinet sjunker är inte 
inkluderad. 

Modellen förutsätter att vindkraften och dess framtida utbyggnad inte skapar vare sig problem i nätanslutning 
eller i naturen. 

Vindkraftens påverkan eller begränsningar på elnät och transmission är inte heller inkluderat i detta arbete, 
således är inte vindkraftens påverkan på reaktiv effekt inkluderad. All effekt som tas upp fortsättningsvis är aktiv 
effekt. 

Ingen hänsyn har tagits till vilken typ av bränsle som används i värmekraftverken, det kan således medföra att de 
produktionsanläggningar som har använt olja under de år som analyserats för framtagande av modellens 
grunddata (2007 – 2011) kan medföra att modellen också antar att detta bränsle kan användas. 

Antar att ett medelvärde av respektive produktionskällas 100 mest extrema värde vad det gäller produktion och 
regleringar avspeglar dess riktiga produktion bättre än det mest extrema, se vidare i kapitel 2. 

Antar att konsumtionen inte kommer att öka eller minska de närmsta åren utan följer de senaste 11 årens 
medelkonsumtion, se vidare i avsnitt 2.5.  

Antar att vattenkraftens normala korttidsproduktionsvariationer är inom 6000 MWh/h, se vidare i avsnitt 3.1.1. 
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2. TEORI & UTARBETANDE AV UNDERLAG TILL MODELLEN 
I de produktionskällor som valts att analyseras finns begränsningar som gör att de inte kan öka eller minska sin 
produktion helt fritt från en timme till en annan. Till exempel kan start av ett stillastående kärnkraftverk ta några 
veckor och start av ett stillastående värmekraftverk några timmar. Det kan även finnas begränsningar för hur 
stora effektändringarna får vara för redan gående verk. För vattenkraftens del finns oftast inga sådana tekniska 
begränsningar dock finns det en vattendom som juridiskt begränsar vattenkraftens produktion och regleringar. 

För att modellen som skapas skall vara så verklighetstrogen så möjligt krävdes att dessa begränsningar även 
inkluderas i där. Det ansågs att historik produktionsdata från respektive produktionskälla indirekt inkluderar 
ovan nämnda begränsningar. Därför analyserades historisk timproduktionsdata för vattenkraft, kärnkraft och 
värmekraft. Produktionsdatan sorterades från högsta till lägsta värde varvid ett medelvärde av de 100 högsta 
produktionstimmarna samt ett medelvärde av de 100 lägsta produktionstimmarna togs ut. Detta värde 
representerade således respektive produktionskällas maximala/minimala produktionsnivå. På samma sätt gjordes 
för att ta fram respektive produktionskällas maximala reglermöjlighet. Dock analyserades produktionsrändringen 
från timme till timme för vardera produktionskällan istället för produktionen. 

Detta skapade fyra värden för vardera produktionskälla som bestod av: 

• Produktionsmaxima och produktionsminima. 
• Reglermaxima upp och reglermaxima ned. 

Dessa är de värden som modellen använder som indata eller grunddata. De sätter ramarna i modellen för 
respektive produktionskälla. 

Förutom dessa värden krävde modellen fasta tidsserier för konsumtion och vindkraftsproduktion. Här användens 
2011 års konsumtion och 2011 års vindkraft. Konsumtionen skalades upp för att motsvara en 
medelårskonsumtion. Vindkraften skalades också upp med tre olika faktorer för att motsvara en utbyggd 
vindkraft. 

Förutom ovan nämnda indata och ramverk, behövde vattenkraftens tillrinning tas fram. 

En mer ingående beskrivning av analysen bakom och framtagandet av ovan nämnda värden och tidsserier till 
modellen beskrivs i följande 5 avsnitt. 

All data som analyserats i denna rapport är hämtad från Svenska Kraftnäts hemsida (Svenska Kraftnät 2012b) 
om inget annat anges. 

2.1. Vattenkraft 
Som nämnts ovan krävdes det att modellen har ett ramverk av grunddata att arbete innanför, dessa sattes upp av: 

• Fasta produktionsmaxima och fasta produktionsminima. 
• Fasta reglermaxima upp och ned. 

Dessutom krävdes att tillrinningen för varje timme räknades fram eftersom den inte gick att få fram trots 
upprepade försök hos bland annat Svensk Energi. 

För att ta fram modellens grunddata för vattenkraftsdelen analyserades den historiska vattenkraftsproduktionen 
mellan 2001 och 2011. Denna produktion baseras på inrapporterad produktion från olika producenter och 
sammanställs av Svenska Kraftnät. På grund av att rapporteringen av den timproducerade elen från vattenkraften 
inte varit obligatorisk förrän mitten av 2007 var därför vattenkraftsproduktionen underskattad fram till denna 
tidpunkt i de ursprungliga data som hämtats (se blå linje i figur 6). Dock fanns det ytterligare en produktionskälla 
i den hämtade datan som benämndes ”ospecificerad” och som från och med att vattenkraftsrapporteringen 
skärptes 2006 – 2007 sjönk kraftigt till ~0 (se grön linje i figur 6). Av den anledningen antogs att stor del av 
denna post faktiskt var vattenkraft och dessa adderades samman (se röd linje figur 6). Summan av denna nya 
produktion stämmer relativt bra med de data som Svensk Energi sammanställt och som Statistiska Centralbyrån 
(SCB) publicerat (Statistiska centralbyrån 2012). Problemet är dock att produktionen har en tendens att vara 
något överskattad (5,5 %, 9,3 %, 13,8 %, 11,3 %, 8,7 %, 7,8 %, 3,1 %, 1,3 %, 2,2 % och 0,9 %) för åren 2001-
2010 respektive. Därför korrigerades den summerade produktionen ner med dessa procentsatser så att den 
slutligen överensstämde med SCBs statistik.  
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Figur 6. Vattenkraftsproduktion och ospecificerad produktion samt summan av dem för de 11 år som analyserats. 

Det är svårt att säga vilken av dessa vattenkraftsproduktioner som är den mest korrekta, men eftersom den 
ospecificerade posten också kan bestå av produktion från andra produktionskällor så antas att den korrigerade 
produktionen är den mest realistiska. En analys av de tre olika alternativen och dess parametrar visar att det är 
den lägsta produktionen och medelproduktionen som underskattas i första fallet (endast vattenkraften) samt den 
högsta produktionen som överskattas i fallet med den summerade vattenkraften och ospecificerade posten (se 
tabell 1 och de rödmarkerade cellerna). Detta utifrån antagandet att 2008 - 2011 års produktion är korrekt 
rapporterad (kolumn längst till höger i tabell 1).  

Tabell 1. Analys av vattenkraftens effekt samt procentsats av installerad effekt för de studerade parametrarna 
samt jämförelse för de olika beräkningsstegen. Respektive standardavvikelse är framtagen för hela 

produktionsserien. 

Effekt i MWh/h och i procent av 
installerad effekt 

Originaldata för 
vattenkraften 
(2001-2011) 

Vattenkraft + 
ospec. (2001-

2011) 

Korrigerad med respektive 
års procentsats för att 

överensstämma med SCB. 
(2001-2011) 

Originaldata för 
vattenkraft 2008-

2011 

Medelvärde av de 100 högsta 
produktionstimmarna 

12921 80 % 14296 88 % 13273 82 % 12921 80 % 

Medelvärde av de 100 lägsta 
produktionstimmarna 

372 2 % 2074 13 % 1902 12 % 2416 15 % 

Medelvärde av de 100 största 
regleringarna nedåt 

-1993 -12 % -2101 -13 % -2013 -12 % -1973 -12 % 

Medelvärde av de 100 största 
regleringarna uppåt 

2943 18 % 2975 18 % 2910 18 % 2932 18 % 

Medelproduktion & Kapacitetsfaktor 4747 29 % 7975 49 % 7513 46 % 7703 48 % 

Produktionsstandardavvikelse 3095 19 % 2526 16 % 2402 15 % 2412 15 % 

Reglerstandardavvikelse 474 3 % 623 4 % 589 4 % 663 4 % 

Medelvärde av installerad effekt 
2001-2010 (Statens 

Energimyndighet 2011) 

16176        
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Det var således de SCB-korrigerade värdena som användes för bestämning av modellens vattenkraftsgrunddata 
(grönmarkerade celler i tabell 1)  

• Produktionsmaximum = Medelvärde av de 100 högsta produktionstimmarna = 13273MWh/h. 
• Produktionsminimum = Medelvärde av de 100 lägsta produktionstimmarna = 1902 MWh/h. 
• Reglermaximum ned = Medelvärde av de 100 största regleringarna nedåt = -2013 MWh/h. 
• Reglermaximum upp = Medelvärde av de 100 största regleringarna uppåt = +2910 MWh/h. 

I appendix A, i figur 31 presenteras vattenkraftsproduktionens varaktighetsdiagram som visar vattenkraftens 
produktionsspann. I figur 32 i appendix A presenteras varaktighetsdiagrammet över vattenkraftsregleringarna 
som visar reglerspannet. Notera att det är ytterst få värden som ligger utanför de värden som bestämts som 
modellens grunddata (över den övre linjen och under den undre linjen). 

2.1.1. Tillrinningsberäkning 
För att vattenkraften skall kunna modelleras på ett verklighetstroget sätt krävdes också att vattenkraftens 
energikälla, själva vattnet inkluderades i modellen. Rent intuitivt så säger det sig själv att vattnet inte kan rinna 
uppåt och inte heller att vatten kan försvinna eller skapas i magasinen. Således måste vattnet följa ett visst 
mönster, i figur 7 visas en schematisk bild över hur vattnet förflyttas. 

 
Figur 7. Schematisk bild över hur vattnet förflyttas. 

Det krävdes följaktligen en tillrinning till magasinen och eftersom ingen tillrinningsstatistik fanns att tillgå 
räknades denna fram. Detta gjordes med hjälp av fyllnadsgradsdata och produktionsdata som fanns tillgänglig. 
För att underlätta beräkningarna i modellen valdes att använda enheten [Wh/h] för tillrunnet vatten och [Wh] för 
den lagringskapacitet vattnet i magasinen hade. Detta gjorde att ingen omvandling mellan liter och energi/effekt 
behövde göras. 

2.1.1.1. Fyllnadsgrad 

Fyllnadsgradsdatan är hämtad från veckovärden mellan åren 1950 – 2010 för medelvärde (blå linje), maxvärde 
(röd linje) och minvärde (grön linje). Dessutom inkluderades även fyllnadsgraden för år 2010 (turkos linje) och 
2011 (lila linje), se figur 8. Den maximala fyllnadsgraden motsvarar 33,68 TWh (gul linje). För 
tillrinningsberäkningen deriverades först fyllnadsgradsdatan. Den deriverade fyllnadsgraden visas i figur 9. 2010 
och 2011 års värden inkluderades för att senare kunna användas vid kalibrering av modellen. 
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Figur 8. De använda veckofyllnadsgraderna, medelvärde (blå linje), maxvärde (röd linje), minvärde (grön linje) 

för åren 1950 till 2010 samt för år 2010 (turkos linje) och 2011 (lila linje). 

 
Figur 9. De deriverade fyllnadsgraderna från figur 8, det vill säga förändring av fyllnadsgrad från vecka till 

vecka. 
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2.1.1.2. Produktion 

Förutom den deriverade fyllnadsgraden behövdes även produktionsdata. Den produktionsdata som användes var 
den tidigare nämnda SCB-justerade vattenkraftsproduktionen. Dessa data är på timbasis och gjordes om till 
veckobasis genom att summera alla timvärden för vardera vecka. Eftersom produktionen kan variera kraftigt 
mellan olika år beroende på nederbörd brukar de år som har mycket nederbörd benämnas med våtår samt de år 
med liten nederbörd med torrår. De produktionsvärden som fick motsvara dessa år var från 2001 som var ett 
våtår, samt 2003 som var ett torrår. Medelproduktionen var för hela perioden 2001 till 2011. Även 
produktionerna för 2010 och 2011 inkluderades för att kunna användas för kalibrering av modellen. Den första 
produktionen som togs fram var diskontinuerlig vid varje veckoslut. Därför lades ett moving average filter 
(MA=5, det lägsta värde som gav en kontinuerlig och jämn kurva) på den framtagna produktionsdatan för alla år 
utom medelåret som var jämn redan från början. Figur 10 visar veckoproduktionerna som togs fram.  

 
Figur 10. De framtagna veckoproduktionerna. 

2.1.1.3. Tillrinning 

Utifrån dessa data beräknades tillrinningen genom att addera veckoproduktionsvärdena och den deriverade 
veckofyllnadsgradsvärdena för respektive produktionsår så att fem olika tillrinningar erhölls (maxtillrinning, 
mintillrinning, medeltillrinning, 2010 års tillrinning och 2011 års tillrinning). Figur 11 visar en schematisk bild 
över denna beräkning. Figur 12 visar de erhållna veckotillrinningarna. 

 
Figur 11. Schematisk bild över tillrinningsberäkningen. 
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Figur 12. De framtagna veckotillrinningarna för respektive produktionsår. 

Som nämnts ovan så användes 2001 års värden vid beräkning av maxtillrinning då detta var ett ”våtår”, samt 
2003 för mintillrinning som således var ett ”torrår”. Detta framgår tydligt på den summerade produktionen och 
tillrinningen i tabell 2 då dessa är betydligt högre(röd)/lägre(grön) än medelåret(blå). Vid en första anblick kan 
det tyckas vara konstigt med en skillnad mellan produktion och tillrinning men detta betyder endast att 
fyllnadsgraden inte är samma vid årets början som vid årets slut vilket framgår tydligt för 2010 och 2011 i figur 
8. Notera att tillrinningen för 2011(lila) faktiskt är något högre än maxtillrinningen(röd). 

Tabell 2. Översikt över hur beräkningen av tillrinning gått till samt översikt över produktions och 
tillrinningsdifferens. 

Produktionsdata Summa 
produktion [TWh] 

Fyllnadsgradsdata Tillrinning Summa beräknad 
tillrinning [TWh] 

Produktionsmedelvärde 
mellan 2001-2011 

65,8 Medelvärde 
mellan 1950-2010 

Medeltillrinning 65,4 

Utjämnad (MA=5) 
Produktionsdata för 2001 

78,4 Maxvärde mellan 
1950-2010 

Maxtillrinning 77,9 

Utjämnad (MA=5) 
Produktionsdata för 2003 

53,1 Minvärde mellan 
1950-2010 

Mintillrinning 52,8 

Utjämnad (MA=5) 
Produktionsdata för 2010 

66,8 Fyllnadsgrad för 
2010 

Tillrinning 2010 63,2 

Utjämnad (MA=5) 
Produktionsdata för 2011 

67,4 Fyllnadsgrad för 
2011 

Tillrinning 2011 78,2 

Respektive veckotillrinning konverterades därefter om till timvärden genom att varje veckovärde dividerades 
med 168 (antal timmar per vecka). Varje timme under den givna veckan fick detta värde. Detta medförde att 
tillrinningen blev diskontinuerligt med stora skillnader vid veckosluten, se figur 13. Därför lades ett Local 
Regression Smoothing filter (LOESS = 168*2 = 2 veckor) på timtilliningen. LOESS-filtret är en utvecklad 
version av Moving Average där, istället för att vikta de närliggande värdena lika som för MA, viktar dem efter 
en andragradsfunktion där funktionens maxima viktar värdet ifråga och där vikterna avtar exponentiellt åt båda 
håll. 

Detta skapade en mera utjämnad tillrinningskurva. Figur 13 visar både den först framtagna tillrinningen som är 
outjämnad och även den utjämnade tillrinningen. 
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Figur 13. De framtagna timtillrinningarna för respektive år, outjämnad och utjämnad med ett LOESS-filter. 

Det bör nämnas att maxtillrinning inte betyder att varje vecka i sig inte behöver vara den maximala tillrinningen 
utan med maxtillrinning menas ett år där summan av tillrinningen under ett helt år är maximal. Detta betyder att 
det inte är några konstigheter att tillrinningen för 2010 under några veckor översteg den maximala tillrinningen 
(se figur 13), dock var 2010 ett relativt torrt år vilket syns i tabell 2 genom att den totala tillrinningen (ljusblå) 
var lägre än medeltillrinningen(blå).  

2.2. Kärnkraft 
Metoden att analysera historisk produktion som användes för att ta fram vattenkraftens grunddata användes även 
för att ta fram kärnkraftens grunddata, det vill säga produktionsmaxima/minima och reglermaxima upp och ned 
(grönmarkerade celler i tabell 3). 

Tabell 3. Analys av kärnkraftens effekt samt procentsats av installerad effekt för de studerade parametrarna. 
Respektive standardavvikelse är framtagen för hela produktionsserien. 

Effekt i MWh/h och i procent av installerad effekt Originaldata för kärnkraften (2001-2011) 

Medelvärde av de 100 högsta produktionstimmarna 9472 103 % 

Medelvärde av de 100 lägsta produktionstimmarna 2504 27 % 

Medelvärde av de 100 största regleringarna nedåt -677 -7 % 

Medelvärde av de 100 största regleringarna uppåt 304 3 % 

Medelproduktion & Kapacitetsfaktor 7266 79 % 

Produktionsstandardavvikelse 1569 17 % 

Reglerstandardavvikelse 43 0 % 

Medelvärde av installerad effekt 2001-2010 (Statens 
Energimyndighet 2011) 

9 180  

Den installerade effekten har varierat något under de senaste 10 åren. Därför är den högsta produktionen över 
den installerade effekten vilket medför mer än hundra procent. Den överstiger dock endast 300 MW jämfört med 
medelvärdet av den installerade effekten under perioden. I figur 35 i appendix A syns att det är under perioden 
2001 – 2004 som den installerade effekten var i nivå med värdet som tagits fram. 

På samma sätt som för vattenkraften togs varaktighetsdiagram också fram för kärnkraften. Dessa presenteras i 
appendix A i figur 33 och figur 34. Där syns bland annat hur produktionen är relativt linjärt avtagande och 
varaktighetsdiagrammet för upp och nedregleringarna visar att kärnkraftverken sällan regleras vilket också syns i 
den låga standardavvikelsen för regleringen i tabell 3.  
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2.3. Värmekraft 
Med värmekraft menas den kraft som utvinns i samband med värmeproduktion vid förbränning av kol, olja, 
träbränslen, sopor etc. Detta sker främst i kraftvärmeverk där värmen levereras som fjärrvärme men även 
kondenskraftverk där överskottsvärme inte tas till vara på inkluderas i denna kategori. Vissa industrier har sin 
egen produktion av el från egna värmekraftverk, dessa är INTE inkluderade här, utan endast de verk som är 
anslutna till elnätet och som Svenska Kraftnät inkluderar i sin statistik (Svenska Kraftnät 2012b) är inräknade. 

Metoden som användes för att ta fram vattenkraftens och kärnkraftens grunddata genom att analysera historisk 
produktion användes även för att ta fram värmekraftens grunddata, det vill säga produktionsmaximum/minimum 
och reglermaximum upp och ned (grönmarkerade celler i tabell 4). 

Tabell 4. Analys av värmekraftens effekt samt procentsats av installerad effekt för de studerade parametrarna. 
Respektive standardavvikelse är framtagen för hela produktionsserien. 

Effekt i MWh/h och i procent av installerad effekt Originaldata för värmekraften (2007-2011) 

Medelvärde av de 100 högsta produktionstimmarna 3433 64 % 

Medelvärde av de 100 lägsta produktionstimmarna 98 2 % 

Medelvärde av de 100 största regleringarna nedåt -299 -6 % 

Medelvärde av de 100 största regleringarna uppåt 266 5 % 

Medelproduktion & Kapacitetsfaktor 1006 19 % 

Produktionsstandardavvikelse 680 13 % 

Reglerstandardavvikelse 34 1 % 

Medelvärde av installerad effekt 2007-2010 (Statens 
Energimyndighet 2011) 

5393  

 

Värmekraften har haft en kraftig produktionsökning de senaste åren, vilket kan ses figur 38 i appendix A. Dock 
kan den kraftiga ökningen också bero på att inrapporteringen av produktionssätt före 2007 varit bristfällig (se 
förklaring i avsnitt 2.1). Av den anledningen användes endast produktionsdata mellan 2007 och 2011 i analysen 
då rapporteringen är korrekt och produktionen är mest aktuell och realistisk för framtida produktion. Denna 
tidsperiods produktion visas i figur 39 i appendix A. 

Varaktighetsdiagram för värmekraften togs också fram, dessa kan ses i figur 36 och i figur 37 i appendix A. 
Varaktighetsdiagrammet för produktionen är relativt linjärt avtagande dock kraftigt avtagande i början. 
Varaktighetsdiagrammet för upp och nedregleringarna visar att värmekraften regleras mer sällan än vattenkraften 
men oftare än kärnkraften vilket också syns i att standardavvikelsen i tabell 4 som ligger mellan de två andra 
produktionskällorna. I varaktighetsdiagrammen syns också att det är ytterst få värden som ligger utanför de 
värden som togs fram som grunddata för modellen (över den övre linjen och under den undre linjen i figur 36 
och i figur 37 i appendix A). 

2.4. Vindkraft 
Som det nämndes i början av detta kapitel krävdes det förutom produktionsmaxima/minima och upp/ned 
reglermaxima för respektive produktionskälla även fasta tidsserier av bland annat vindkraft. Dessa tidsserier kan 
för dagens produktion hämtas direkt ur verklig produktionsdata. Modellen måste dock veta hur vindkraften ska 
skalas upp för att kunna skapa framtida vindkraftsproduktion. 
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För att komma fram till hur vindkraften skulle skalas upp analyserades historisk vindkraftsproduktionsdata. 
Analysen av vindkraften gick till så att timdatan från de senaste 6 åren analyserades eftersom de är under dessa 
år som utbyggnaden av vindkraften varit som störst, se avsnitt 1.1.1. Det som studerades var utjämningseffekten, 
då tidigare studier visat att dess betydelse för uppskalning är den viktigaste faktorn vid uppskalning, se avsnitt 
1.1.4.6. De parametrar som undersöktes för utjämningseffekten gentemot installerad effekt för vartdera året var: 

• Maximal/minimal produktion. 
• Maximal reglering uppåt/nedåt. 
• Medelproduktion. 
• Produktionsstandardavvikelse. 
• Reglerstandardavvikelse. 

Analysen visar att utjämningseffekten inte förändrats speciellt under de senaste 6 åren. I figur 14 presenteras den 
procentuella utvecklingen av utjämningseffekten för de olika parametrarna. Där syns tydligt hur förhållandena 
varit relativt stabila, maxproduktionen runt 70 %, minproduktionen runt 1 %, medelproduktionen runt 20 %, 
reglering på runt ±5 % samt standardavvikelser på 15 % respektive 2 % för produktion och reglering. Dessa kan 
jämföras med den medelproduktion, maxproduktion och minproduktion på 26 %, 80 % respektive 5 % som 
(Holttinen 2004) använde i sin studie samt hennes rekommendera riktvärden som angavs i avsnitt 1.1.4.6.  
I och med att förhållandena är relativt stabila antas att en relativt utjämnad vindkraft redan uppnåtts. Slutsatsen 
av denna analys är att vindkraften kan skalas upp genom att multiplicera 2011 års produktion med faktorerna 1, 
2, 4 och 6 för både installerad effekt och produktion för att på så sätt skapa de framtida vindkraftsscenariorna. 
Längst till höger i figur 14 syns hur förhållandet är för den uppskalade vindkraften som använts i modellen.  

Förutom i figur 14 kan utvecklingen också studeras i tabell 14 i appendix A där värden för respektive parameter 
och år samt dess procentuella förhållande till den installerade effekten kan utläsas.  

I appendix A kan även vindkraftsproduktionen för det studerade året ses i figur 40. 

 
Figur 14. Förändring av utjämningseffekten mellan 2006 och 2011 samt för framtida vindkraftsutbyggnad. 
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2.5. Konsumtion 
Modellen krävde även konsumtionsdata på timbasis. Här användes den något modifierade konsumtionsdatan från 
2011.  Anledningen till att den modifierats var att totala årskonsumtionen avvek något från medelvärdet av de 
senaste 11 årens konsumtion. 2011 års konsumtion var 134,5 TWh vilket är ca 4,5 % lägre än 
medelkonsumtionen på 140,8TWh (pendlar mellan 133 – 147 TWh för de studerade åren). Därför justerades 
2011 års konsumtion upp med 4,5 % så att den blev 140,6 TWh. Således antas det även att konsumtionen inte 
kommer att öka under de år som modellen avser att simulera, detta med bakgrund att ingen ökningstrend kunde 
utläsas ur de senaste 11 årens konsumtion.  

En analys gjordes för att studera om det fanns något samband mellan nederbördsmängd och konsumtion men 
ingen sådant samband kunde ses för de 11 åren (2001 – 2011). Således användes medelkonsumtionen för 
samtliga modeller. 

2.6. Sammanfattning av ingående data till modellen 
Det är således värdena i tabell 5 som sätter gränserna för hur mycket respektive produktionskälla får producera 
samt regleras i modellen. Till detta kommer även konsumtionsdata, vindkraftsproduktionsdata och tillrinning 
som fasta tidsserier. 

Tabell 5. Respektive produktionskällas begränsande värden som användes i modellen. 

Effekt i MWh/h Vattenkraft Kärnkraft Värmekraft 

Högsta produktion 13273 9472 3433 

Lägsta produktion 1902 2504 98 

Största reglering ned -2013 -677 -299 

Största reglering upp 2910 304 266 
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3. METOD MED MODELL- OCH SIMULERINGSBESKRIVNING  
För förståelse av modellen är det viktigt att skilja på reglerförmåga och produktionsförmåga. Reglerförmågan är 
det spann av möjliga regleringar som den givna produktionen klarar av att reglera inom, medan 
produktionsförmåga är det spann av möjliga produktionsnivåer som den givna produktionen kan anta. För 
respektive produktionskälla har dessa möjliga spann tagits fram i kapitel 2 och presenteras i sammanfattningen i 
avsnitt 2.6. Dessa spann bygger upp modellens ramverk för respektive produktion. Förutom dessa spann används 
även konsumtionsdata, vindkraftsproduktionsdata och tillrinning som fasta tidsserier. 

3.1. Modellbeskrivning 
Modellen byggdes upp i datorprogrammet MATLAB. Där skapades en loop som går igenom konsumtionen 
timme för timme och ser till den uppnås av de olika produktionskällorna (steg-för-steg beräkning). Ytterligare 
två komplement till de ursprungliga produktionskällorna lades till, reglerkraft och överskotts/reservkraft, detta 
för att kunna undersöka konsekvenserna då ursprungsproduktionskällorna inte kunde hantera regler- och 
produktionsbehovet. 

Eftersom både konsumtion och vindkraftsproduktion kommer från fasta tidsserier kunde årets nettokonsumtion 
beräknas på samma sätt som i (Holttinen 2004; Axelsson et al. 2005) genom att subtrahera 
vindkraftsproduktionen från konsumtionen. Nettokonsumtionen skulle således täckas av vattenkraften, 
värmekraften, kärnkraften och för detta delades modellen upp i tre reglernivåer,  

• Primärreglering - Vattenkraft. 
• Sekundärreglering – Regler- och reserv/överskottskraft. 
• Justerande reglering – Värme- och kärnkraft. 

Primärreglering 
Först i loopen sätts ett preliminärt värde på kärnkraftsproduktionen och värmekraftsproduktionen, detta värde är 
exakt samma som produktionen var för dessa vid föregående timme. Subtraheras dessa preliminära produktioner 
från den tidigare nämnda nettokonsumtionen fås det värde som den primära produktionen dvs. vattenkraften 
skall hantera. 

Sekundärreglering 
Vattenkraften reglerar således alla svängningar som uppkommer av nettokonsumtionen. Om svängningen 
överskrider vattenkraftens reglerförmåga går den sekundära regleringen in som hanteras av reglerkraft och 
kompletterar vattenkraften. Denna skulle kunna motsvaras av de gasturbiner som redan idag finns installerade på 
ett antal platser i Sverige. Skulle den primära regleringen överstiga/underskrida produktionsförmågan 
kompletterar den sekundära regleringen vattenkraften med reservkraft/överskottskraft. Dessa skulle kunna 
motsvaras av tvingad import/export alternativt spill (röd markering i figur 15). 

Justerande reglering 
Då det uppnåtts jämnvikt i detta första skede övergår modellen till nästa steg, den justerande regleringen. I detta 
steg analyseras vattenkraftsproduktionen samt hur modellens fyllnadsgrad i magasinen förhåller sig till den 
fyllnadsgradskurva som angetts som börkurva. 

Tanken är att de olika kraftproduktionerna hela tiden ska uppdateras efter hur fyllnadsgraden i magasinen är. Det 
vill säga modellen skall automatiskt minska vattenkraftsproduktionen när fyllnadsgraden är lägre än den börnivå, 
alternativt öka produktionen när fyllnadsgraden är högre än den börnivå som satts. Detta innebär att de andra 
produktionerna måste kompensera för denna ändring, detta är vad som sker i den justerande regleringen (orange 
markering i figur 15).  

För att göra denna justering dynamisk skapades en PID-reglering (se avsnitt 3.1.1 för hur de olika PID 
parametrarna togs fram samt hur den beräknas utifrån fyllnadsgraden). PID-regleringen styr i sin tur det som 
kallas reglergränser, de visas i figur 18 och figur 20 som svarta linjer i vattenkraftsgrafen. Beroende på felet som 
PID-funktionen ger så kan den övre och undre gränsen höjas om vattenkraften måste justeras upp alternativt 
sänkas om vattenkraften måste regleras ned. 

Skulle sen vattenkraftensproduktionen nå den undre gränsen betyder det att vattenkraftsproduktionen för låg och 
skickar en justeringssignal med hur mycket gränsen underskreds till värmekraft och kärnkraft för att de skall 
sänka sin produktion. Alternativt skickas en justeringssignal med hur mycket den övre gränsen överskreds till 
värmekraft och kärnkraft för att de skall höja sin produktion (orange streckad linje i figur 15). 
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Beroende på justeringssignalens storlek justeras värmekraften och kärnkraften olika mycket. I första hand 
ökas/sänks värmekraften, dock har värmekraften också begränsade produktions- och reglermöjligheter (se de 
gröna värden i tabell 4). Skulle justeringen vara större/lägre än dessa värden för upp respektive nedreglering går 
kärnkraften in och kompletterar värmekraften. Dock händer det att den krävda justeringen inte uppnås helt 
eftersom även kärnkraften har begränsade produktions- och reglermöjligheter (gröna värden i tabell 3). Skulle så 
vara fallet släpper modellen igenom detta, då en ny justeringsmöjlighet återkommer i nästa tidssteg om 
vattenkraftsproduktionen fortfarande skulle ligga utanför gränserna. Slutligen sänks vattenkraftsproduktionen 
lika mycket som värmekraften och kärnkraften ökat vid för låg vattennivå alternativt höjs vattenkraften lika 
mycket som värmekraften och kärnkraften sänkts med vid för hög vattennivå (orange markering i figur 15). 

Sist i loopen räknar modellen ut den nya fyllnadsgraden genom att addera tillrinning (framtagen i 2.1) och 
subtrahera vattenkraftsproduktionen från den aktuella fyllnadsgraden. 

I figur 15 visas en schematisk bild över modellens uppbyggnad. Blå markering är givna tidsserier, svart 
markering är normal produktion då ingen justering behöver göras förutom för möjligtvis vattenkraften, röd 
markering är då extra regler- eller reservkraft måste användas, orange markering är då justering av värme- 
och/eller kärnkraft måste göras, grön markering är värden som skickas tillbaka till starten på loopen. Dessutom 
visar streckad linje hur modellen hanterar tillbakagång till starten på loopen i händelse av justering. 

 
Figur 15. Schematisk bild över modellens informationsflöde. Blå markering är givna tidsserier, svart markering 
är normal produktion då ingen justering behöver göras förutom för möjligtvis vattenkraften, röd markering är då 

extra regler- eller reservkraft måste användas, orange markering är då justering av värme- och/eller kärnkraft 
måste göras, grön markering är värden som skickas tillbaka till starten på loopen. Dessutom visar streckad linje 

hur modellen hanterar tillbakagång till starten på loopen i händelse av justering.  
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3.1.1. PID-reglering och kalibrering 
Som det nämndes innan krävs en dynamik för att styra vatten-, värme- och kärnkraftsproduktionen genom en 
justeringssignal. Dynamiken har i denna rapport valts att styras med hjälp av en PID-regulator som analyserar 
vattenkraftens magasinfyllnadsgrad. Beroende på avvikelsen mellan modellens magasinfyllnadsgrad och den 
börkurva som valts antar PID-funktionen ett värde. Beroende på detta värde så finns olika fyra olika utfall. I 
figur 16 presenteras en schematisk bild över dessa utfall. De maximala och minimala värden som 
reglergränserna kan anta presenteras i tabell 6. Anledningen till att en tredjedel av vattenkraftens möjliga 
reglering valdes som säkerhetsavstånd från maximal/minimal produktion var att 1000 MWh/h och -700 MWh/h 
också ungefär är summan av de andra två produktionskällornas möjliga upp och nedregleringspotential fast i 
motsatt riktning. Detta medför till exempel att om vattenkraftsproduktionen är nära övre reglernivån och 
vattenkraften stiger över den så kan de andra produktionskällorna ta över produktion så att vattenkraften hamnar 
under nivån igen. 

 
Figur 16. Schematisk bild över de möjliga utfall som PID-funktionen kan ge. 

Tabell 6. Uträkning av övre och undre reglergräns maximala respektive minimala värde. 

[MWh/h] Vattenkraftens maximala 
respektive minimala 

produktionsvärde 

En tredjedel av möjlig 
reglering upp respektive ner. 

Övre och undre reglergränsers 
maximala respektive minimala 

värden 

Max 13 273 ~ 1000 13 273 – 1000 = 12 273 

Min 1902 ~ -700 1902 – (-700) = 2 602 

Eftersom det finns risk att spannet mellan reglernivåerna ska bli för litet och på så sätt skapa onödigt många 
justersignaler valdes att spannet inte fick understiga 6000 MWh/h vilket motsvarar tre gånger möjlig 
nedreglering och två gånger möjlig uppreglering. Således kan spannet variera fritt mellan 6 000 och 9 671 MWh 
beroende på PID-funktionens värde. För att sen styra själva produktionen av de olika produktionskällorna 
studerades vattenkraftens produktion i förhållande till dessa reglergränser. Där fanns tre olika utfall, dessa utfall 
presenteras i figur 17. 
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Figur 17. Visar de möjliga utfall som kan ske beroende på hur stor vattenkraftsproduktionen är i förhållande till 

reglergränserna.  

PID-funktionen som användes följde standardformen med de tre koefficienterna P, I och D (proportionerlig, 
integrering, och derivering). Koefficienterna bestämdes genom att variera P mellan 0 och 15 med steg om 1, I 
mellan 0 och 0,01 med steg om 0,00005 och D mellan 0 och 100 med steg om 1 i en speciell kalibreringsmodell. 
Totalt gav detta 324 816 möjliga kombinationer. I kalibreringsmodellen kördes varje kombination och ett 
avvikelsefel räknades ut genom att jämföra modellens produktion med verklig produktion, för respektive 
produktionskälla. Hela årets medelfel räknades därefter fram. Kalibreringsmodellen kördes för både 2011 och för 
2010 års produktioner. Vid respektive års modell användes samma års tillrinning, vindkraftsproduktion och 
konsumtion. Dessutom användes respektive års fyllnadsgrad som börkurva. Tabell 7 visar respektive 
produktionssätts maximala och minimala fel samt dess parameterkonfiguration.  

Tabell 7. Analys av de bästa och sämsta reglerkoefficienterna för de olika produktionskällorna och studerade 
produktionsåren.  

 Maximala felet och dess konfig. Minimala felet och dess konfig. Medelfel 

[MWh/h] P I D [MWh/h] P I D [MWh/h] 

2010 
Vattenkraft 

1779 0 0,00525 0 857 14 0,00355 100 1134 

2010 
Värmekraft 

1122 12 0,0095 0 654 1 0,005 36 948 

2010 
Kärnkraft 

1953 15 0,0084 100 1180 3 0,00865 0 1732 

2011 
Vattenkraft 

1223 10 0,01 0 918 2 0,00355 100 1100 

2011 
Värmekraft 

816 15 0,00135 33 418 4 0,00795 0 592 

2011 
Kärnkraft 

1610 15 0,0014 35 855 0 0 100 1278 

2010 + 2011 
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kärnkraft) 

1237 (958, 
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1158, 750, 

1555) 
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1 0,00305 99 1131 
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De parametervärden som gav den lägsta summan för alla produktionssätt och för 2010 och 2011 tillsammans 
användes sedan i den riktiga modellen (P = 1, I = 0,00305 och D = 99) dvs. den skuggade cellen i tabell 7. 
Framförallt var det kärnkraften som relativt snabbt förändrades vid olika kombinationer av koefficienterna, detta 
kan ses genom att skillnaden mellan medelvärde och maxvärde är mindre än mellan medelvärde och minvärde.  I 
tabellen kan det även utläsas att det minimala felet för alla produktioner har olika konfigurationer, endast 2011 
års vattenkraft har ungefär samma konfiguration som det totala optimum. Hur det kommer sig att detta blev 
optimum är svårt att veta exakt, men en anledning till varför den deriverande parametern är så stor kan vara för 
att modellen skall klara av vårflodens snabba ändring. Detta eftersom båda årens vattenkraftsminima hade hög 
deriverande parameter. Den proportionerliga parametern verkar mera slumpartad, dock är den låg för alla fall 
utom för vattenkraften 2010. Den integrerande parametern är det också svårt att säga något definitivt om, den 
ligger någonstans i mitten av spannet för de flesta, förutom för kärnkraften 2010 och värmekraften 2011 då den 
är högre, samt för kärnkraften 2011 då den istället är det lägsta möjliga värdet. 

3.2. Analys av de framtagna PID-kalibreringsmodellerna 
En noggrannare studie utfördes på de båda kalibreringsmodellerna som givit upphov till den bästa PID-
kombinationen.  

Figur 18 och figur 20 visar hur modellernas produktion förhåller sig till den faktiska produktionen för de 
studerade produktionskällorna. De svarta linjer som syns i vattenkraftsgrafen är reglergränserna och styrs utifrån 
hur fyllnadsgradsnivån ligger i förhållande till börnivån. Som nämnts tidigare gör detta att om modellens 
magasinnivå är högre än börnivån så höjs båda linjerna och är magasinnivån under börnivån sänks linjerna. Om 
vattenkraftsproduktionen skulle hamna över den övre reglergränsen producerar vattenkraften mer än vad den bör 
och därför ökas produktionen i värmekraftverken och möjligvis också i kärnkraftverken. Skulle 
vattenkraftsproduktionen hamna under den undre reglergränsen producerar vattenkraften mindre än den borde 
och därför sänks produktion i värmekraftverken och möjligvis också i kärnkraftverken. 

3.2.1. 2011 års kalibreringsmodell 
Visuellt stämmer modell och verklighet relativt väl överens vid 2011 års modell enligt figur 18. Värmekraften 
går ner lite snabbare på våren och kärnkraften missar en uppgång i juli. Det som är speciellt intressant är att se 
hur PID-regleringen och den undre reglernivån tvingar vattenkraften att öka i slutet på juli och samtidigt då 
sänker kärnkraften. Detta sker som en följd av ökad nederbörd och ökande fyllnadsgrad. Denna ökande 
fyllnadsgrad beskrivs i figur 19. Tyvärr lyckas modellen inte använda tillräckligt med vattenkraft för att 
fyllnadsgraden skall följa kurvan, skillnaden är dock endast ca 10 % som mest mellan den verkliga och 
simulerade samt att mot slutet av året så verkar fyllnadsgraderna åter närma sig varandra.  

En analys av respektive produktionsmetod och dess avvikelse i förhållande till installerad effekt syns i tabell 8. 
Denna visar att vattenkraften stämmer bäst överens med verkligheten, (alla gröna celler) därefter kommer 
kärnkraften (fyra gröna och en orange cell), sämst stämmer värmekraften överens med verkligheten (tre gröna, 
en orange och en röd cell) i det givna fallet och för de undersökta parametrarna. Trots att den procentuella 
avvikelsen är relativt hög för värmekraften är den absoluta avvikelsen inte så stor.  
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Figur 18. 2011 års verkliga produktioner samt 2011 års kalibreringsmodells produktioner. 
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Figur 19. 2011 års fyllnadsgrad och den simulerade fyllnadsgraden. Skillnaden mellan den simulerade och 

verkliga är som mest endast ca 10 % (oktober - november). 

Tabell 8. Analys av modellens avvikelse från verklig produktionsdata för 2011. 

  
Vattenkraft Värmekraft Kärnkraft Vind Konsumtion 

Totalproduktion [TWh] 
Faktisk 2011 67 10 58 6 135 

Simulerad 2011 64 8 56 
  

Avvikelse i förhållande till total produktion -2,1 % -1,2 % -1,7 % 
  

Medelproduktion 
[MWh/h] 

Faktisk 2011 7696 1117 6638 707 15354 

Simulerad 2011 7349 928 6370 
  

Avvikelse i förhållande till installerad effekt -2,1 % -3,5 % -2,9 % 
  

Maxproduktion 
[MWh/h] 

Faktisk 2011 12841 2751 9162 2287 25363 

Simulerad 2011 12703 3433 9356 
  

Avvikelse i förhållande till installerad effekt -0,9 % 12,7 % 2,1 % 
  

Minproduktion [MWh/h] 
Faktisk 2011 2546 146 3713 15 8382 

Simulerad 2011 2602 98 3202 
  

Avvikelse i förhållande till installerad effekt 0,3 % -0,9 % -5,6 % 
  

Prod. standardavvikelse 
[MWh/h] 

Faktisk 2011 2403 727 1601 464 3323 

Simulerad 2011 2541 1039 1948 
  

Avvikelse i förhållande till installerad effekt 0,9 % 5,8 % 3,8 % 
  

Medelfel för respektive timme 
(absolutbelopp) [MWh/h] 925 479 965 

  

Installerad effekt 2010 (Statens 
Energimyndighet 2011) 16200 5364 9151 
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3.2.2. 2010 års kalibreringsmodell 
Även för 2010 stämmer modellen relativt väl överens, visuellt ser vattenkraftsproduktions ut att avvika mer än 
för 2011 (jmf. figur 18 och figur 20). Dock bör det nämnas att 2010 var svårare att reglera eftersom det är en 
kraftig tillrinning i maj där fyllnadsgraden ökade från 15 % till 55 % på bara en månad (se figur 21). Detta kan 
även ses i den verkliga vattenkraftsproduktionen som en produktionsuppgång (blå linje i figur 20). Modellen 
lyckas inte lika bra att följa denna uppgång och släpar efter något. Produktionsuppgången kommer inte förrän i 
juni – september. Då ligger den simulerade fyllnadsgraden så pass mycket högre än den verkliga att den 
simulerade produktionen stiger över den verkliga. Fyllnadsgraden återhämtar sig och vid slutet på året stämmer 
både produktion och fyllnadsgrad relativt bra överens. Vad det gäller värmekraft och kärnkraft, skiljer det en del 
mellan modellens produktion och verklig produktion i början på året. Kärnkraften är här för hög medan 
värmekraften är för låg. Mot andra halvan av året stämmer de däremot relativt bra överens.  

Analyseras avvikelsen vad det gäller totalproduktion, medelproduktion, maxproduktion, minproduktion och 
produktionsstandardavvikelse så stämmer det trots det visuella olikheterna bra för vattenkraftsproduktionen, 
något sämre för värmekraften och minst stämmer kärnkraften, se tabell 9. I jämförelse med 2011 års modell 
stämmer 2010 års modell något sämre överens för de flesta av parametrarna. 
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Figur 20. 2010 års verkliga produktioner samt 2010 års kalibreringsmodells produktioner. 
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Figur 21. 2010 års fyllnadsgrad och den simulerade fyllnadsgraden. Skillnaden mellan den simulerade och 

verkliga är som mest endast ca 10 % (augusti - september). 

Tabell 9. Analys av modellens avvikelse från verklig produktionsdata för 2010. 

  
Vattenkraft Värmekraft Kärnkraft Vind Konsumtion 

Totalproduktion 
[TWh/år] 

Faktisk 2010 67 13 56 3 141 

Simulerad 2010 66 9 62 
  

Avvikelse i förhållande till total produktion -0,3 % -2,2 % 4,5 % 
  

Medelproduktion 
[MWh/h] 

Faktisk 2010 7623 1430 6367 398 16123 

Simulerad 2010 7568 1079 7079 
  

Avvikelse i förhållande till installerad effekt -0,3 % -6,5 % 7,8 % 
  

Maxproduktion 
[MWh/h] 

Faktisk 2010 13136 3908 9000 1386 26179 

Simulerad 2010 13030 3433 9472 
  

Avvikelse i förhållande till installerad effekt -0,7 % -8,9 % 5,2 % 
  

Minproduktion [MWh/h] 
Faktisk 2010 2911 131 3194 8 8688 

Simulerad 2010 2602 98 4465 
  

Avvikelse i förhållande till installerad effekt -1,9 % -0,6 % 13,9 % 
  

Prod. standardavvikelse 
[MWh/h] 

Faktisk 2010 2338 789 1278 267 3957 

Simulerad 2010 2310 1231 1726 
  

Avvikelse i förhållande till installerad effekt -0,2 % 8,3 % 4,9 % 
  

Medelfel för respektive timme 
(absolutbelopp) [MWh/h] 1385 717 1277 

  

Installerad effekt 2010 (Statens 
Energimyndighet 2011) 16200 5364 9151 
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3.3. Studerade scenarion 
För att simulera en utbyggnad av vindkraften användes det framtagna modellunderlaget från kapitel 2. Detta 
inkluderade respektive produktionskällas produktionsspann och reglerspann, uppskalad konsumtionsdata, 
uppskalad vindkraftproduktionsdata (se lista nedan för de olika utbyggnadsgraderna) samt tillrinningsdata. I de 
fyra första simuleringsmodellerna (en modell för respektive utbyggnadsgrad) användes medeltillrinningen och 
som börkurva för PID-regleringen användes medelfyllnadsgraden. Utöver dessa fyra modeller skapades 
ytterligare åtta modeller för att kunna studera effekten av ett torrår respektive våtår. I dessa åtta modeller 
användes den framräknade tillrinningen för våtåret för fyra modeller samt för torråret för resterande fyra. Totalt 
skapades det alltså 12 stycken modeller.  

• Dagens utbyggnad: 
- En vindkraftsproduktion motsvarande dagens produktion. 
- Installerad effekt 2907 MW vilket motsvarar en producerad energi på 6,2 TWh. 

• Låg utbyggnadgrad: 
- En vindkraftsproduktion motsvarande två gånger dagens produktion. 
- Installerad effekt 2907 * 2 = 5814 MW vilket motsvarar en producerad energi på 12,4 TWh. 

• Medelutbyggnadgrad: 
- En vindkraftsproduktion motsvarande fyra gånger dagens produktion. 
- Installerad effekt 2907 * 4 = 11628 MW vilket motsvarar en producerad energi på 24,8 TWh. 

• Hög utbyggnadsgrad: 
- En vindkraftsproduktion motsvarande sex gånger dagens produktion. 
- Installerad effekt 2907 * 6 = 17442 MW vilket motsvarar en producerad energi på 37,2 TWh. 
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION 
Enligt målen med studien skulle en modell skapas som simulerar produktion för de tre största 
elproduktionskällorna (vattenkraft, värmekraft, kärnkraft) vid en ökande andel vindkraft samt vid normal/hög/låg 
nederbörd. Ur dessa simulerade produktioner skulle ett antal parametrar tas fram för att analysera vilken 
inverkan vindkraften och nederbörden haft på dem. 

De parametrar som valts att tas fram och som analyserats är: 

• Totalproduktion. 
• Högsta produktionstimmarna. 
• Lägsta produktionstimmarna. 
• Största regleringarna nedåt. 
• Största regleringarna uppåt. 
• Medelproduktion. 
• Produktionens standardavvikelse. 
• Regleringens standardavvikelse. 
• Kapacitetsfaktor & utnyttjandegrad. 

Parametrar presenteras i detta kapitel för respektive produktionskälla i tabellform. Dessutom presenteras 
respektive produktionskällas produktion vid de olika utbyggnadsgraderna i en graf. Kapitlet inkluderar även den 
reglerkraft och överskottskraft/reservkraft som krävdes (se avsnitt 3.1). Avslutningsvis visas resultatet av den 
känslighetsanalys för respektive produktionskälla och nederbördsmängd som gjorts. 
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4.1. Vattenkraft 

4.1.1. Resultat 
Tabell 10 visar det totala simuleringsresultatet för vattenkraften. Här kan den absoluta och procentuella 
förändringen för vattenkraften vid en ökad andel vindkraft utläsas. I tabellen kan det utläsas att totalproduktion, 
medelproduktion och kapacitetsfaktorn inte förändras nämnvärt. Där syns även ökningen av de högsta 
produktionstimmarna (3 % vid 6x vindkraft) samt minskningen av de lägsta produktionstimmarna (-27 % vid 6x 
vindkraft). Vid högsta utbyggnad uppnås modellens minimala nivå (1902 MWh/h) för alla de 100 lägsta 
produktionstimmarna (därav rödmarkerad). Detta innebär att modellens begränsande värde för produktionen har 
nåtts. Även ökningen av regleringen kan ses, 15 % ökning för nedregleringarna samt 5 % ökning för 
uppregleringarna. Slutligen syns hur standardavvikelsen för både produktionen och regleringen ökar vid höjd 
andel vindkraft. Notera att produktionsstandardavvikelsen ökar mer än reglerstandardavvikelsen. 

Figur 22 visar produktionen under året för de olika utbyggnadsgraderna. Här syns hur oregelbundenheten ökar 
vid ökad vindkraft. 

I figur 23 presenteras de olika magasinfyllnadsgraderna vid respektive utbyggnadsgrad. Här syns hur lite de 
förändras då vindkraften ökar. 

Tabell 10. Simuleringsresultat för vattenkraftsproduktionen vid ökad andel vindkraft. Rödmarkerade värden 
innebär att modellens ramverk har nåtts och att ytterligare ökning/minskning inte är möjlig. Respektive 

standardavvikelse är framtagen för vardera vindkraftsscenarios produktion. 

Effekt i MWh/h och i 
procent av 1x Vindkraft 

1x Vindkraft 2x Vindkraft 4x Vindkraft 6x Vindkraft 

Totalproduktion 61490495 100 % 61718271 100 % 61768876 100 % 61347939 100 % 

Medelvärde av de 100 
högsta 

produktionstimmarna 

12251 100 % 12324 101 % 12421 101 % 12576 103 % 

Medelvärde av de 100 
lägsta 

produktionstimmarna 

2602 100 % 2602 100 % 2516 97 % 1902 73 % 

Medelvärde av de 100 
största regleringarna 

nedåt 

-1213 100 % -1235 102 % -1296 107 % -1395 115 % 

Medelvärde av de 100 
största regleringarna 

uppåt 

2134 100 % 2139 100 % 2168 102 % 2234 105 % 

Medelproduktion 7019 100 % 7045 100 % 7051 100 % 7003 100 % 

Produktions 
Standardavvikelse 

2312 100 % 2379 103 % 2471 107 % 2692 116 % 

Reglerings 
Standardavvikelse 

603 100 % 606 100 % 616 102 % 635 105 % 

Kapacitetsfaktor 43 % 100 % 44 % 100 % 44 % 100 % 43 % 100 % 

Installerad effekt 
(Statens 

Energimyndighet 2011) 

16176        
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Figur 22. Simulerad vattenkraftsproduktion för de olika utbyggnadsgraderna i jämförelse med modellen med 

dagens utbyggnad (mörkblå kurva).  
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Figur 23. Simulerade fyllnadsgrader vid ökad vindkraft vid normalårstillrinning samt verklig medelfyllnadsgrad 

som använts som börkurva för PID-regleringen. 

4.1.2. Diskussion 
Som det nämndes tidigare så ökar regleringarna för vattenkraften, detta kan ses i tabell 10 genom att regleringens 
standardavvikelse och största reglering ökar, dessutom kan detta också ses i reglervaraktighetsdiagrammet i figur 
41 i appendix B genom att lutningen ökar. Eftersom skalan i figur 41 är stor syns inte skillnaderna så tydligt. 
Dock visar de förstorade områdena att det är en viss förändring mellan de olika utbyggnadsgraderna. Generellt 
blir kurvan brantare vid ökad andel vindkraft, vilket betyder att antalet stora regleringar, upp som ned, ökar och 
antalet små regleringar minskar. Ett intressant område att studera är hur kurvan i graf 1 i figur 41 i de lägre 
utbyggnadsgraderna har en liten böj. Det som skapade denna böj är troligvis någon som är återkommande för 
varje dygn, troligvis orsakad av konsumtionssvängningarna. Denna böj minskar vid höjd andel vindkraft och en 
teori är att konsumtionssvängningarna hamnar i skymundan då vindkraften påverkar regleringen i större 
utsträckning.  

Simuleringarna visar också att produktionen förändras genom att produktionsstandardavvikelsen och högsta 
produktion ökar och lägsta produktion minskar (se tabell 10). I produktionsvaraktighetskurvan (figur 42 i 
appendix B) kan detta också ses genom att kurvan blir brantare. Detta innebär att antalet timmar med hög 
produktion ökar och att antalet timmar med låg produktion också ökar. Antalet timmar med medelproduktion 
minskar således. Detta är ett tecken på att vattenkraften har möjlighet att ta upp en del av oregelbundenheten som 
skapas från vindkraften. 

Analyseras fyllnadsgraden i vattenmagasinen i figur 23, syns att vattenkraften verkar klara av att använda det 
tillrunna vattnet oavsett utbyggnadsgrad. Således innebär detta att vattenkraften producerar ungefär samma 
mängd energi oavsett vindkraftsutbyggnadsgrader, detta bekräftas också i tabell 10.  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

Ti
llg

än
gl

ig
 e

ne
rg

i i
 m

ag
as

in
en

 [%
]

Fyllnadsgrader vid normalår

 

 

1x Vindkraften
2x Vindkraften
4x Vindkraften
6x Vindkraften
Verklig medelfyllnadsgrad (Ref.)



Vindkraftens påverkan på svensk elproduktion  Anton Häggström, Kau, 2012 
 

 

- 43 - 

 

 

4.2. Kärnkraft 

4.2.1. Resultat 
Tabell 11 visar det totala simuleringsresultatet för kärnkraftsproduktionen. Här syns hur produktionen minskar 
till ungefär 50 % av ursprungsproduktionen. Även den marginella minskningen av högsta produktion och 
kraftiga minskningen av lägsta produktionen mellan två och 4 gånger utbyggnaden kan ses. De rödmarkerade 
värdena betyder att modellens begränsande ramvärden har nåtts. Den ungefär 400 och 600 procentuella ökningen 
av de största reglervärdena uppåt respektive nedåt är också ett intressant resultat. Trots ökning på nästan 600 % 
nås inte modellens begränsning. Produktionsstandardavvikelsen ökar till en början för att vid högsta 
utbyggnadsgrad minska igen. Reglerstandardavvikelsen ökar däremot kontinuerligt. Slutligen syns även den 
kraftigt minskaden kapacitetsfaktorn. Framförallt är det mellan två och fyra gånger vindkraftsutbyggnad som 
minskningen är som störst. 

Figur 24 visar produktionen under året för de olika utbyggnadsgraderna. Här syns hur kärnkraftsproduktionen 
sjunker vid ökad andel vindkraft och hur oregelbundheten ökar markant. 

Antalet regleringar är för kärnkraftens del mycket färre än för vattenkraften, vilket kan ses 
reglervaraktighetsdiagrammet i figur 43 i appendix B. Trots de få regleringarna är ökningen tydlig då 
vindkraften ökar. Antalet uppregleringar ökar från drygt 50 till drygt 300, samt att antalet nedregleringar ökar 
från ca 50 till 250. Det är framförallt små regleringar som ökar, men även stora regleringar ökar. 

Tabell 11. Simuleringsresultat för kärnkraftsproduktionen vid ökad andel vindkraft. Rödmarkerade värden 
innebär att modellens ramverk har nåtts och att ytterligare ökning/minskning inte är möjlig. Respektive 

standardavvikelse är framtagen för vardera vindkraftsscenarios produktion. 

Effekt i MWh/h och i 
procent av 1x Vindkraft 

1x Vindkraft 2x Vindkraft 4x Vindkraft 6x Vindkraft 

Totalproduktion 61282872 100 % 58103281 95 % 41434780 68 % 32128650 52 % 

Medelvärde av de 100 
högsta 

produktionstimmarna 

9472 100 % 9472 100 % 9469 100 % 8559 90 % 

Medelvärde av de 100 
lägsta 

produktionstimmarna 

5517 100 % 4316 78 % 2504 45 % 2504 45 % 

Medelvärde av de 100 
största regleringarna 

nedåt 

-90 100 % -213 235 % -452 501 % -526 582 % 

Medelvärde av de 100 
största regleringarna 

uppåt 

74 100 % 183 246 % 304 409 % 304 409 % 

Medelproduktion 6996 100 % 6633 95 % 4730 68 % 3668 52 % 

Produktions 
Standardavvikelse 

1342 100 % 1617 120 % 1809 135 % 1389 104 % 

Reglerings 
Standardavvikelse 

24 100 % 37 154 % 66 276 % 80 332 % 

Kapacitetsfaktor 76 % 100 % 72 % 95 % 52 % 68 % 40 % 52 % 

Installerad effekt 
(Statens 

Energimyndighet 2011) 

9 180        

  



Vindkraftens påverkan på svensk elproduktion  Anton Häggström, Kau, 2012 
 

 

- 44 - 

 

 

 
Figur 24. Simulerad kärnkraftsproduktion för de olika utbyggnadsgraderna i jämförelse med modellen med 

dagens utbyggnad (mörkblå kurva). 

4.2.2. Diskussion 
I produktionsvaraktighetsdiagrammet i figur 44 i appendix B bekräftas det som nämnts ovan, att produktionen i 
kärnkraftverken sjunker vid ökad andel vindkraft. Framförallt är det steget mellan 2 och 4 gånger vindkraften 
som får kraftiga konsekvenser. Kurvan i figuren går från att vara relativt linjär till att bli mer exponentiell till 
utseendet. Dessutom minskar produktionen så pass att den vid 4 gånger vindkraften träffar modellens bottennivå. 
Trots den minskade produktionen finns det fortfarande ett fåtal timmar då produktionen når riktigt höga nivåer. 
Arean under respektive produktionskurva minskar också medan den installerade effekten är samma för alla 
utbyggnadsfallen vilket leder till att kapacitetsfaktorn sjunker, vilket bekräftas i tabell 11. Ovan nämndes det 
också att antalet regleringar var långt färre än vattenkraftens, detta är helt naturligt eftersom den är prioriterad 
som sista reglerskälla i modellen. 
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4.3. Värmekraft 

4.3.1. Resultat 
Tabell 12 visar det totala simuleringsresultatet för värmekraften. Här syns hur totalproduktionen först minskar, 
sen ökar, för att slutligen minska igen. Medelvärdet av de 100 högsta produktionstimmarna minskar endast vid 
2x vindkraften. För de lägsta produktionstimmarna minskar eller ökar det inte alls (röd markering innebär att 
modellens ramvärde nåtts). Både reglering upp och ner ökar och uppnår modellens ramvärde. Notera att 
produktionsstandardavvikelsen sjunker, vilket skiljer sig från de andra produktionskällorna. 
Reglerstandardavvikelsen ökar som för de andra produktionskällorna. Kapacitetsfaktorn och medelproduktionen 
ändras på samma sätt som totalproduktion, nämligen ner, upp och ner. 

Figur 25 visar produktionen under året för de olika utbyggnadsgraderna. Här syns hur ökningen av vindkraften 
kraftigt påverkar värmekraftsproduktionen och dess regleringar.  

För värmekraftens del är antalet regleringar något fler än för kärnkraften men mycket färre än för vattenkraften 
detta kan ses i figur 45 i appendix B. Trots att regleringarna är förhållandevis få så ökar de då vindkraften höjs. 
Antalet uppregleringar ökar från drygt 100 till över 400, samt att antalet nedregleringar ökar från ca 150 till ca 
400. Ökningen är ungefär uniform vad det gäller små och stora regleringar vilket syns genom att linjerna håller 
ungefär samma lutning. 

Tabell 12. Simuleringsresultat för värmekraftsproduktionen vid ökad andel vindkraft. Rödmarkerade värden 
innebär att modellens ramverk har nåtts och att ytterligare ökning/minskning inte är möjlig. Respektive 

standardavvikelse är framtagen för vardera vindkraftsscenarios produktion. 

Effekt i MWh/h och i 
procent av 1x Vindkraft 

1x Vindkraft 2x Vindkraft 4x Vindkraft 6x Vindkraft 

Totalproduktion 11587114 100 % 8348601 72 % 12599987 109 % 10257425 89 % 

Medelvärde av de 100 
högsta 

produktionstimmarna 

3433 100 % 3207 93 % 3433 100 % 3433 100 % 

Medelvärde av de 100 
lägsta 

produktionstimmarna 

98 100 % 98 100 % 98 100 % 98 100 % 

Medelvärde av de 100 
största regleringarna 

nedåt 

-200 100 % -278 139 % -299 149 % -299 149 % 

Medelvärde av de 100 
största regleringarna 

uppåt 

217 100 % 266 123 % 266 123 % 266 123 % 

Medelproduktion 1323 100 % 953 72 % 1438 109 % 1171 89 % 

Produktions 
Standardavvikelse 

1035 100 % 709 69 % 891 86 % 1025 99 % 

Reglerings 
Standardavvikelse 

34 100 % 46 137 % 67 199 % 73 219 % 

Kapacitetsfaktor 25 % 100 % 18 % 72 % 27 % 109 % 22 % 89 % 

Installerad effekt (Statens 
Energimyndighet 2011) 

5393        
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Figur 25 Simulerad värmekraftsproduktion för de olika utbyggnadsgraderna i jämförelse med modellen med 

dagens utbyggnad (mörkblå kurva). 

4.3.2. Diskussion 
På samma sätt som i tabell 12 kan det i produktionsvaraktighetskurvan i figur 46 i appendix B ses att 
produktionen först sjunker mellan 1x och 2x vindkraften för att sedan öka vid, och vara som högst vid 4 gånger 
vindkraftsutbyggnaden. Vid sex gånger vindkraftsutbyggnaden har produktionen återigen sjunkit. Även 
lutningen på produktionsvaraktighetskurvan förändras. Mellan en och två gånger blir kurvan mer exponentiell 
vilket innebär lägre kapacitetsfaktor men fortsatt höga produktionstoppar. Dessutom ökar antalet låga 
produktionstimmar. Mellan två och fyra gånger vindkraftsutbyggnaden stiger produktionen och kurvan blir mer 
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linjär med ungefär samma antal höga produktionstimmar och låga produktionstimmar. Mellan fyra och sex 
gånger vindkraftsutbyggnaden blir kurvan brantare men håller sin linjära form, framförallt är det antalet låga 
produktionstimmar som sjunker men även antalet höga produktionstimmar ökar något. En anledning till denna 
något oregelbundna förändring kan vara att flertalet av värmekraftens begränsande värden nåtts. Detta syns i och 
med att antalet rödmarkerade värden i tabell 12 är långt fler än för de resterande produktionskällorna. Således 
innebär detta att värmekraften får ta en stor del av regleringskraven som uppstår vid utbyggnad av vindkraften. 
Redan vid 4x vindkraften har modellens alla ramvärden nåtts. En annan anmärkningsvärd sak är att produktion 
uppstår mitt i sommaren vilket inte är helt optimalt. 

4.4. Reglerkraft och Överskottskraft/reservkraft 
Under de simulerade utbyggnadsgraderna så inträffar det endast vid sex gånger vindkraftsutbyggnadsgraden att 
det saknas reglerkapacitet, det vill säga att vattenkraften reglerförmåga inte klarar av att justera för 
svängningarna som konsumtionen och vindkraften skapar tillsammans. Dock är den reglereffekt som saknas 
ytterst liten, endast -70 MW. Däremot inträffar det oftare att vattenkraftproduktionens maximum och minimum 
uppnås och på så sätt skapar/saknar överskottskraft/reservkraft, ju högre vindkraftandel desto oftare och större 
blir de. I figur 26 visas detta. För att få en uppfattning av vad dessa värden innebär kan de jämföras med till 
exempel 2011 års import och export, dock bör det noteras att modellen inte hanterar import och export såsom 
den ser ut i verkligheten (med ekonomiska incitament och handel osv.) utan modellen hanterar endast tvingad 
import/export som träder in då maximal/minimal vattenkraftsproduktionsnivå överskrids/underskrids.  

Det är således inte vattenkraftens reglermöjligheter i sig som skapar detta behov utan det faktum att 
produktionen ligger så pass nära produktionsgränserna att reglering av den anledningen inte är möjlig.  

I tabell 13 kan den totala reservkapaciteten och totala överskottskraften ses för respektive utbyggnadgrad samt 
för 2011 års verkliga import och export. Här syns tydligt hur viktig utbyggnaden av transmissionskapacitet är, 
speciellt överskottskraft ökar mycket kraftigt mellan 4 och 6 gånger vindkraftsutbyggnaden men även reservkraft 
kommer generellt behövas vid ökad utbyggnad. 

Tabell 13. Totalt underskott respektive total överskottskraft för de simulerade vindkraftutbyggnadsgraderna samt 
verklig import och export. Observera att en direkt jämförelse med verklig import och export inte kan göras då 

modellen tar fram tvingad överskottskraft och reservkraft. 

Energi i MWh och i procent av 
1x Vindkraft Totalt underskott (reservkraft) Total överskottskraft 

1x Vindkraft 1 312 100 % -1 023 100 % 

2x Vindkraft 1 075 82 % -3 471 339 % 

4x Vindkraft 5 360 409 % -27 274 2 666 % 

6x Vindkraft 26 309 2005 % -364 554 35 636 % 

Verklig import och export (2011) 1 679 884 -8 913 789 
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Figur 26. Överskottskraft och reservkraft för de olika utbyggnadsgraderna samt verklig import och export för 
2011. Positivt värde motsvarar reservkraft och negativt värde motsvarar överskottskraft. Import är positivt och 

export negativt.  
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4.5. Känslighetsanalys vid ändrad nederbörd 
Hur produktionen för respektive produktionskälla förändras med ökad andel vindkraft har behandlats i 
föregående avsnitt, liksom hur fyllnadsgraden förändras vid ökad vindkraft. I detta avsnitt analyseras vad som 
händer om nederbörden skulle vara högre alternativt lägre. Först analyseras hur fyllnadsgraden förändras därefter 
hur respektive produktionskälla förändras.  

4.5.1. Fyllnadsgrad 

4.5.1.1. Torrår 

Vid torrår är skillnaderna något större än för normalårstillrinningen (jmf. figur 27 med figur 23 ). Nämnvärt är 
att nivån vid hög andel vindkraft understiger nivån med låg andel vindkraft under första halvåret, detta kan 
tänkas bero på att det ökade regleringskravet kräver att mer vatten används för detta ändamål. För sista kvartalet 
av året ökas fyllnadsgraden vid 6x vindkraft till en nivå över modellen med 1x vindkraft medan övriga kurvor 
fortfarande är under fyllnadsgradsnivån för 1x vindkraft. 

 
Figur 27. Simulerade fyllnadsgrader vid ökad vindkraft vid torrårstillrinning samt verklig medelfyllnadsgrad som 

använts som börkurva för PID-regleringen. 
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4.5.1.2. Våtår 

Vid våtår och ökande vindkraftsandel ökar fyllnadsgraden, detta betyder att vattenkraften inte används 
tillräckligt för att bruka allt det tillrunna vattnet. Fyllnadsgraden stiger till nivåer långt över startvärdet för 6x 
vindkraft. Dock överskrids inte maximal fyllnadsnivå. För resterande utbyggnadsgrader kompenserar 
vattenkraften magasinöverskottet i början på året med att ha något lägre fyllnadsgrader i slutet på året, allt detta 
styrs från den integrerande faktorn i PID-regleringen. 

 
Figur 28. Simulerade fyllnadsgrader vid ökad vindkraft vid våtårstillrinning samt verklig medelfyllnadsgrad som 

använts som börkurva för PID-regleringen. 

4.5.2. Vattenkraftsproduktion 
Vattenkraftsproduktionens förändringar vid ökad vindkraft och ändrad nederbörd visas i figur 47, 48, 49 och 50 i 
appendix B. Varje linje i figurerna motsvarar den procentuella förändringen gentemot normalåret och 1x 
vindkraft. De heldragna linjerna visar förändringen vid normal tillrinning (exakt samma värden som i tabell 10). 
De streckade linjerna visar förändringen vid torrår gentemot normalåret och 1x vindkraft, samt de punktade 
linjerna visar förändringen vid våtår gentemot normalåret och 1x vindkraft. Känslighetsanalysfigurerna skall 
tolkas som att den area som bildas mellan de yttersta linjerna kan ses som ett område för möjliga utfall beroende 
på nederbördsmängd, dock inte sagt att andra utfall är möjliga. Medelproduktionen och kapacitetsfaktor har inte 
tagits med då de visar exakt samma förhållande som totalproduktionen. 

I figur 47 syns direkt att totalproduktionen är högre vid våtår samt lägre vid torrår, således inte något oväntat. 
Det som däremot är anmärkningsvärt är att vid våtår så sjunker produktionen mer vid ökad andel vindkraft än i 
de andra fallen.  
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I figur 48 syns att de högsta produktionstimmarna förändras ungefär på samma sätt oavsett tillrinning, det vill 
säga ökad högsta produktion med ökad vindkraft. Skillnaden mellan dem är liten, där våtåret ligger något över 
normalåret som ligger något över torråret. I figuren syns också de lägsta produktionstimmarnas förändring som 
är något annorlunda. Endast förändringen för våtårstillrinningen och normalårstillrinningen syns. Detta beror på 
att förändringen vid torrårstillringen döljs av linjen för normalårstillringen. Förändringen är alltså exakt den 
samma, dvs. minskad lägsta produktion vid ökad vindkraft. Detta gäller dock inte för våtåret, här ökar istället 
den lägsta produktionen till en början för att därefter sjunka kraftigt vid ytterligare ökning av vindkraften.  De 
lägsta produktionstimmarna slutar alla på samma nivå vid högsta andel vindkraft (73 %), som också är det lägsta 
värde som modellen tillåts anta.  

Reglerförändring kan ses i figur 49, där syns att både uppregleringarna och nedregleringarna stiger med ökad 
andel vindkraft. Nedregleringarna stiger något kraftigare än uppregleringarna samt att regleringarna vid torrår är 
något lägre än för resterande nederbördsförhållanden. 

Förändringen av standardavvikelse för produktion och reglering kan ses i figur 50. Där är både torrårs- och 
våtårsstandardavvikelsen för produktionen lägre än vid normalåret dock ökar produktionsstandardavvikelsen för 
alla nederbördsfallen med ökad andel vindkraft. Vid torrår ökar avvikelsen procentuellt ungefär lika mycket som 
vid normalår och vid våtår så är ökningen kraftigare än vid normalåret. Reglerstandardavvikelsen ökar vid ökad 
nederbörd och ökad vindkraftsutbyggnad. 

4.5.3. Kärnkraftsproduktion 
Kärnkraftsproduktionens förändringar vid ökad vindkraft och ändrad nederbörds visas i figur 51, 52, 53 och 54 i 
appendix B. På samma sätt som för vattenkraften motsvarar varje linje i figurerna den procentuella förändringen 
gentemot normalåret och 1x vindkraft. De heldragna linjerna visar förändringen vid normal tillrinning (exakt 
samma värden som i tabell 11). De streckade linjerna visar förändringen vid torrår gentemot normalåret och 1x 
vindkraft, samt de punktade linjerna visar förändringen vid våtår gentemot normalåret och 1x vindkraft. 
Känslighetsanalysfigurerna skall tolkas som att den area som bildas mellan de i figuren yttersta linjerna kan ses 
som ett område för möjliga utfall beroende på nederbördsmängd, dock inte sagt att andra utfall är möjliga. 
Medelproduktionen och kapacitetsfaktor har inte tagits med då de visar exakt samma förhållande som 
totalproduktionen. 

I figur 51 syns hur totalproduktionen sjunker vid ökad vindkraft, detta är logiskt eftersom kärnkraften hade lägst 
prioritering i modellerna. Produktionen vid torrår är högre än både normalår respektive våtår för alla 
vindkraftsutbyggnader.  

De högsta och lägsta produktionstimmarnas förändring vid ökad vindkraft kan ses i figur 52. Alla sjunker med 
ökad andel vindkraft. Dock sjunker de högsta produktionstimmarna marginellt och nederbörden påverkar inte 
detta speciellt mycket. Störst förändring sker för våtåret då minskningen är 11 % och minst förändring sker vid 
torråret då minskningen endast är 3 %. För de lägsta produktionstimmarna sker en lite annorlunda förändring. 
För normalåret minskar den lägsta produktionen till 45 % (2504 MWh/h) vid 4x vindkraftsutbyggnadsgraden, 
vilket också är det begränsande värdet i modellen. För torråret är minskningen relativt lika, endast vid 2x 
vindkraft skiljer de sig något åt. Vid våtåret däremot är det lägsta produktionsvärdet konstant på modellens lägsta 
nivå oavsett utbyggnadsgrad. 

I figur 53 kan regleringarna för kärnkraften ses. Både nedregleringarna och uppregleringarna stiger kraftigt vid 
ökad andel vindkraft. Vid dagens utbyggnad är nedregleringarna vid normalåret lägst och våtåret högst. En viss 
förändring sker dock i denna ordning då vindkraften ökas, vid 4x vindkraften är till exempel nedregleringarna 
vid våtåret fortfarande störst men nedregleringarna vid normalåret har ökat kraftigare än torråret och överstiger 
denna. Vid 6x vindkraften är nedregleringarna vid normalåret störst, följt av våtåret och något lägre är 
nedregleringen vid torrår. För uppregleringarna är däremot torråret något högre än för de andra tillrinningsåren 
vid 1x och 2x. Vid 4x vindkraft går de alla samman vid 409 % (304 MWh/h) vilket också är det högsta värde 
modellen tillåts ta.  

Standardavvikelsen för produktion och reglering kan ses i figur 54. Där syns hur reglerstandardavvikelsen ökar 
med ökad utbyggnad för alla nederbördsfall. Produktionsstandardavvikelsen för de olika nederbördsfallen ter sig 
något annorlunda där våtårsfallet sjunker konstant med ökad vindkraft medan torråret och normalåret ökar något 
för att slutligen minska och hamna på ungefär samma nivå som våtåret. 
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4.5.4. Värmekraftsproduktion 
Värmekraftsproduktionens förändringar vid ökad vindkraft och ändrad nederbörds visas i figur 55, 56, 57 och 58 
i appendix B. På samma sätt som för vattenkraften motsvarar varje linje i figurerna den procentuella 
förändringen gentemot normalåret och 1x vindkraft. De heldragna linjerna visar förändringen vid normal 
tillrinning (exakt samma värden som i tabell 12). De streckade linjerna visar procentuell förändringen vid torrår 
gentemot normalåret och 1x vindkraft, samt de punktade linjerna visar förändringen vid våtår gentemot 
normalåret och 1x vindkraft. Känslighetsanalysfigurerna skall tolkas som att den area som bildas mellan de i 
figuren yttersta linjerna kan ses som ett område för möjliga utfall beroende på nederbördsmängd, dock inte sagt 
att andra utfall är möjliga. Medelproduktionen och kapacitetsfaktor har inte tagits med då de visar exakt samma 
förhållande som totalproduktionen. 

I figur 55 kan värmekraftens totalproduktion ses. Vid ökning av vindkraften från 1x till 2x sjunker först 
produktionen för alla nederbördsfallen. Högst produktion är det vid torrår och lägst är produktionen vid våtår. 
Produktionen ökar sen endast för normalåret och torråret mellan 2x och 4x vindkraft, detta kan bero på att 
värmkraften får ta en del av regleringen som vattenkraften inte klarar av att ta eftersom det saknas vatten i 
dammarna. Produktionen vid våtåret fortsätter att minska för alla utbyggnadsgrader medan torråret fortsätter att 
öka. För normalåret minskar slutligen produktionen mellan 4x och 6x vindkraften. 

De högsta och lägsta produktionstimmarna håller sig relativt konstant för alla nederbördsalternativ och 
vindkraftsutbyggnader, se figur 56. Dock finns en liten dipp av de högsta produktionstimmarna för normalåret 
respektive våtåret vid 2x vindkraft. Anledningen till dess begränsade ändringar är på grund av att simuleringarna 
uppnått modellens begränsande värde. 

Upp och nedregleringarna ökar med ökande andel vindkraft, se figur 57. Uppregleringarna når snabbt sitt 
maximalt tillåtna värde (vid 2x vindkraft, alla nederbördsfall) och kan därför inte öka ytterligare. Vid 4x 
vindkraft når även nedregleringarna sitt maximala värde (alla nederbördsfall) och kan därför inte öka ytterligare.  

Produktionsstandardavvikelsen minskar för alla nederbördsalternativ till en början för att sedan öka och sluta 
(vid 6x vindkraft) på ungefär samma nivå som vid början (100 %), se figur 58. Reglerstandardavvikelsen för 
torråret är störst oavsett vindkraftsutbyggnad. Våtårets reglerstandardavvikelse börjar plana ut mellan 4x och 6x 
vindkraft vilket också normalåret visar en viss tendens till att göra. 
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5. SAMMFATTANDE DISKUSSION 
I denna sammanfattande diskussion tas följande upp: 

• Hur underlaget till modellen tagits fram (kapitel 2). 
• Modell- och simuleringsprocessen (kapitel 3). 
• Diskussionssammanfattning av resultatet (kapitel 4). 
• Jämförelse med tidigare studier. 
• Över- och underskattning av modellen. 
• Hur modellen och dess resultat skall tolkas. 

5.1. TEORI & UTARBETANDE AV UNDERLAG TILL MODELLEN 
Då underlaget till modellen togs fram valdes att vidta åtgärder för att modellen inte skulle överskatta 
reglermöjligheterna. Detta gjordes genom att ta ett medelvärde av de 100 högsta/lägsta produktionerna samt 100 
största/minsta regleringarna. Genom att ta ett medelvärde av de 100 högsta/lägsta värdena försvinner de mest 
extrema och eventuellt felaktigt registrerade värdena. Totalt analyserades närmare 100 000 värden för vardera 
produktionskälla och att filtrerar bort ~50 av dessa ansågs vara rimligt eftersom det annars fanns en risk att 
modellen skulle överskatta produktions och reglermöjligheterna. 

All analys av data valdes också att analyseras på timbasis då flertalet studier visat att detta är en rimlig 
tidsperiod, se avsnitt 1.1.4.3. Dessutom var det just på timbasis som statistisk data fanns tillgänglig. En bättre 
upplösning än en timme hade troligvis inte påverkat resultatet nämnvärt. 

5.1.1. Vattenkraft 
I appendix A, i figur 31 presenteras vattenkraftsproduktionens varaktighetsdiagram som visar vattenkraftens 
produktionsspann. I figur 32 i appendix A presenteras varaktighetsdiagrammet över vattenkraftsregleringarna 
som visar reglerspannet. Utifrån båda dessa syns att det är ytterst få värden som ligger utanför de värden som 
bestämts som modellens grunddata (över den övre linjen och under den undre linjen). Således borde detta 
produktion- och reglerområde återspegla vattenkraftens verkliga produktionsmöjligheter relativt bra hos 
modellen. De värden som beskars kraftigast var de högsta produktionstimmarna samt upp- och nedregleringarna. 

5.1.1.1. Tillrinningsberäkning 

Tillrinningen är beräknad utifrån produktion och vattenmagasinsändring på veckobasis, detta gör att eventuellt 
spill som gjorts i kraftverken inte inkluderats. Skulle dessa data finnas tillgänglig skulle beräkningen ske som i 
figur 29. Speciellt intressant är detta vid våtårstillrinningen då störst risk för spill finns. 

 
Figur 29. Beräkning av tillrinning om spilldata funnits tillgänglig (jmf. med figur 11). 

En intressant notering är att tillrinningen för 2011 är högre än maxtillrinningen i tabell 2. Detta beror på att den 
fyllnadsgradsdata som används för beräkning av maxtillrinningen inte inkluderade 2011. Dessutom var 2011 ett 
mycket extremt år vad det gäller tillrinning, då fyllnadsgraden i början på året var mycket låg och vid slutet av 
året var extremt hög, se figur 8. 

För att uppskatta autenticiteten hos den beräknande tillrinnigen kan den i rapporten beräknade tillrinningen som 
presenteras i figur 12 jämföras med den av Svensk Energi sammanställda tillrinningen, se figur 30 (som endast 
gick att erhålla i diagramform). Först och främst bekräftas den kraftiga tillrinningen under maj – juni 2010. 
Dessutom stämmer topparna för 2011 också väl överenes i de båda figurerna. Genom detta dras slutsatsen att den 
i rapporten beräknade tillrinningen anses vara tillförlitlig. 
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Figur 30. Den av Svensk Energi sammanställda tillrinningen, röd markering är för 2011 samt blå för 2010 

(Svensk Energi 2012a). Observera att denna inte heller är spillkorrigerad. 

5.1.2. Kärnkraft 
Den framtagna maximala produktionen för modellen överstiger den installerade effekten något. Detta bör inte 
skapa några större problem eftersom den endast överskrider ytterst lite (300 MW jämfört med medelvärdet av 
den installerade effekten under perioden). Anledningen till att den överskreds var att den installerade effekten 
under perioden 2001 – 2004 var något högre och då också utnyttjades för produktion.  

På samma sätt som för vattenkraften visar varaktighetskurvorna i appendix A i figur 33 och figur 34 att ytterst få 
värden ligger utanför de värden som bestämts som modellens grunddata (över den övre linjen och under den 
undre linjen). De värden som beskars var framförallt de lägsta produktionstimmarna samt upp- och 
nedregleringsmöjligheterna. 

5.1.3. Värmekraft 
För värmekraften syns också att de mest extrema värdena filtreras bort genom metoden att ta medelvärdet av de 
100 högsta/lägsta värdena. Speciellt är det de högsta produktionstimmarna och största upp/nedregleringarna som 
beskurits hårdast, över den övre linjen och under den undre linjen i figur 36 och i figur 37 i appendix A. Notera 
också värmekraftens möjlighet att nästan stänga av sig helt, då den lägsta tillåtna produktionen går så lågt som 
98 MW. Trots att den är så låg är det dock inte en orimlig nivå, då faktiskt många värmekraftverk stängs av helt 
under sommarmånaderna vilket kan ses i den verkliga produktionsdatan i figur 39. Maxproduktionen är också 
låg, i förhållande till den installerade effekten, endast 63 %. Detta kan bero på att i den installerade effekten 
räknas även möjligheten att använda olja som bränsle och som säkerligen sällan utnyttjas. 

5.1.4. Vindkraft 
I simuleringarna var modellen tvungen att skala upp vindkraftsproduktionen. Grundliga studier genomfördes för 
att detta skulle kunna göras på ett korrekt sätt. Framförallt visade tidigare studier på att sammanlagringseffekten 
utgjorde en viktig faktor, se avsnitt 1.1.4.6. Därför analyserades denna effekt för ett antal parametrar. Det visade 
sig att effekten verkade ha stabiliserats relativt väl och således kunde vindkraften skalas upp genom att 
multiplicera installerad effekt och produktion med samma faktor. Eftersom (Holttinen 2004) visade att 
sammanlagringseffekten avtar exponentiellt kommer störst avvikelse från denna uppskalningsmetod ske vid den 
allra högsta utbyggnadsgraden. 



Vindkraftens påverkan på svensk elproduktion  Anton Häggström, Kau, 2012 
 

 

- 55 - 

 

 

5.1.5. Konsumtion 
Konsumtionen bedömdes inte öka för den tidsperiod som studien avsågs avspegla. Bakgrunden till detta var att 
ingen ökningstrend kunde utläsas från den analys av de senaste 11 årens konsumtionsdata som genomförts. 
Däremot ändrades konsumtionen kraftigt från år till år. Av den anledningen valdes därför att skala upp 2011 års 
förhållandevis låga konsumtion till medelvärdet av de 11 åren. Den slutgiltiga årskonsumtionen som användes 
var således 140,6 TWh. Antagandet att konsumtionen inte kommer att öka anses rimligt för den tidsram (till 
2020) som rapporten avser avspegla.  

5.2. METOD MED MODELL- OCH SIMULERINGSBESKRIVNING 
I och med att modellen är en steg-för-steg modell så har den ingen möjlighet att på något sätt förbereda sig på en 
viss produktion innan produktionskravet inträffar. Denna typ av förberedelse finns i verkligheten, framförallt kan 
en viss förberedelse göras för konsumtionsvariationerna, detta togs upp i avsnitt 1.1.6, dock är vindkraften mer 
prognososäker än konsumtionen vilket togs upp i 1.1.4.4 och medför således till en ökad osäkerhet för 
nettokonsumtionen. Trots vindkraftens ökande påverkan på prognososäkerheten antas att en viss underskattning 
av reglerkapaciteten hos produktionskällorna görs. 

En närliggande brist med modellen är att det inte finns någon längre reglerbegränsning förutom den från timme 
till timme. Ytterligare begränsning såsom till exempel 2h, 4h, 6h, 12h, och 24h maximal reglering borde vara 
möjligt att lägga in i modellen relativt lätt för att göra den bättre. Detta kräver dock en vidare analys av de olika 
produktionskällorna och dess historiska produktion och regleringar.  

5.2.1. PID-reglering och kalibrering 
Det bör nämnas att de år som använts för kalibrering har haft två relativt kalla vintrar, med hög konsumtion som 
följd, speciellt 2010. Detta kan medföra att konsumtionen inte följer ett ”normalt” mönster och därför inte är 
representativ för ett normalår. Dessutom har studier visat på att vindkraftsproduktinen har en korrelation med 
temperatur vilken kan ha gjort att vindkraftsproduktionen överskattats något (Holttinen 2004; Axelsson et al. 
2005). Anledningen till att två år valdes att kalibrera mot, var att modellen då skulle bli mer anpassad för ett 
”generellt” år och inte optimeras utifrån endast ett år vilket skulle medföra att mycket av just det årets 
karaktärsdrag skulle föras över till modellen.  

Antagandet att spannet mellan reglergränserna inte fick vara mindre än 6000 MW ansågs vara rimligt då 
historisk produktion sällan översteg detta spann under korta perioder. Dock visar resultatet att vid en ökande 
vindkraft så kommer vattenkraftsproduktionen att svänger mer och således kan valet av denna gräns möjligvis 
påverka slutresultatet. Därför föreslås att en vidare studie som analyserar vilken effekt detta ger på modellen bör 
genomföras. Eftersom kalibreringsmodellerna kördes för så pass många kombinationer av P, I och D antas att 
den slutgiltiga kombinationen av dessa parameterar är ”de bästa” (inom rimliga gränser) som går att få fram. 

5.2.2. Analys av de framtagna PID-kalibreringsmodellerna 
Analysen av kalibreringsmodellerna visar att trots modellens förenklingar, går det att uppnå bra resultat som 
överensstämmer bra med verkligheten. De variabler som modellen inte tar hänsyn till och som är förhållandevis 
vanligt förekommande i elproduktionssammanhang är den prediktering som kan göras nära inpå 
produktionstimmen, dessutom kan driftsstop förekomma som leder till plötsligt produktionsbortfall. Slutligen 
kan yttre begränsningar såsom vattendomar med dygns/vecko/års gränser förekomma som modellen inte direkt 
tar någon hänsyn till. Modellen tar dock hänsyn till dessa indirekt genom den analys av historisk produktionsdata 
som låg till grund för modellens ramverk.  

För 2011 års kalibreringsmodell bör det nämnas, förutom det som tas upp i avsnitt 3.2.1, att anledningen till att 
totalproduktionen var högre för den verkliga produktionen var att en viss del export finns i verkligheten, vilket 
inte modellen hade. Denna export beror oftast på att det är lönsamt att exportera och styrs således av en annan 
mekanism (ekonomisk) än den modellen kan simulera. Genomsnittlig avvikelse för de olika parametrarna samt 
produktionskällorna var 3,1 % vilket får anses vara bra. 

Trots att 2010 års vattenmodell stämmer något sämre överens med verklig produktionsdata än 2011 års modell är 
överensstämmelsen fortfarande bra. Genomsnittlig avvikelse för de olika parametrarna samt produktionskällorna 
var 4,4 %. En av anledningarna till att detta år var något sämre kan bland annat bero på den plötsliga tillrinning 
som kom i början på juni och som modellen inte riktigt lyckas hantera. Trots att magasinökning är kraftig för 
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modellen lyckas den inte komma ikapp börkurvan förrän i slutet på juni. Den verkliga produktionsdatan visar att 
produktionen ökade redan då magasinökningen började i månadsskiftet maj – juni. Möjligvis skulle resultatet 
blivit annorlunda om olika PID-parametrar använts för de olika åren, dock skulle detta leda till en modell som 
optimerats efter ett år och som inte skulle få egenskaperna av ett ”generellt” år vilket var tanken bakom 
modellen, således var detta inte aktuellt. 

5.3. RESULTAT 
Modellens resultat visar att förändringar i produktion för alla produktionskällor kommer att bli verklighet. Det 
bör dock noteras att modellens absoluta siffror INTE direkt kan jämföras med verkligheten utan modellens 
värden bör först och främst jämföras sinsemellan. Därav togs den procentuella utveklingen fram då den på ett 
korrekt sätt beskriver vad som händer. 

5.3.1. Vattenkraft 
Förutom det som tas upp i avsnitt 4.1 kan det nämnas att vattenkraftsproduktionen för alla simuleringsscenarion 
är lägre än den verkliga genomsnittliga produktionen på 65 TWh/år. Detta kan bero på att modellen inte lyckas 
”använda upp” allt vatten i magasinet i slutet på året. Detta visas i figur 23. Ytterligare en slutsats som kan dras 
från resultatet är att produktionsstandardavvikelsen ökar mer än reglerstandardavvikelsen. Detta innebär att 
regleringen kommer vara mer liknande som tidigare, trots ökande vindkraft men att produktionen som helhet 
kommer att svänga mer. Kapacitetsfaktorn däremot, hålls på ungefär samma nivå. Således kan begreppet 
kapacitetsfaktor vara ett dåligt mått på produktionseffektivitet eftersom det inte visar hur produktionen ser ut, då 
både en hög kapacitetsfaktor OCH jämn produktion är att föredra, oavsett produktionskälla. 

5.3.2. Kärnkraft 
I resultatet för kärnkraften är det framförallt totalproduktion och reglering som påverkas. Precis som den teori 
som (Svenska Kraftnät 2008) hade om att ökad vindkraft leder till att kärnkraften måste nedregleras under 
sommaren syns i de simuleringar som gjorts. Även deras påstående om att kärnkraften kommer behöva delta i 
vecko- och dygnsregleringen stämmer bra överens med de resultat som erhållits. Förutom detta, kan 
minskningen av kärnkraftens kapacitetsfaktor innebära att det kan bli olönsamt att ha samma mängd installerad 
effekt som idag. Skulle en ökad andel vindkraft leda till avvecklandet av kärnkraft kan det innebära stora 
problem för systembalansen eftersom stor kapacitet då kommer saknas för att täcka de topplaster som faktiskt 
kärnkraften, även vid 6x vindkraft fyller. Detta helt i enlighet med (Econ Pöyry AS 2008) som konstaterade att 
kärnkraften inte kommer att kunna ersättas fullt ut. 

Resultatet visar också att nedregleringarnas storlek kommer öka nästan 600 %. Trots detta nås inte modellens 
begränsning, vilket antingen innebär att modellens begränsning inte är tillräckligt snäv eller så är 
kärnkraftverkens nedregleringsmöjligheter kraftigt överdimensionerade och kan således klara denna ökning. Vad 
det gäller uppregleringar så nås modellens begränsning redan vid 4x vindkraft. Värt att nämna är att då 
modellens begränsningar nås, inte direkt innebär att produktionskällans (verkliga) maximala kapacitet nåtts. 
Modellens begränsning är endast baserad på historisk produktion/reglering och det är således denna 
produktion/reglering som nåtts. Dock är den nivån baserad på medelvärdet av de 100 mest extrema värdena över 
11 år och som i de här fallen nås under bara ett år. 

Den stora skillnaden mellan produktionsstandardavvikelsens procentuella ökning och reglerstandardavvikelsens 
procentuella ökning visar att produktionen kommer att vara inom ungefär liknande produktionsintervall medan 
regleringen inom detta område kommer att öka. 

5.3.3. Värmekraft 
Vad det gäller värmekraft är det anmärkningsvärt att produktion uppstår mitt i sommaren vid 4x och 6x vindkraft 
eftersom den största delen av denna produktion kommer från kraftvärmeverk (som producerar fjärrvärme). Detta 
innebär att mycket värmenergi kan gå förlorad eftersom det sällan finns behov av fjärrvärme på sommaren. Det 
finns dock metoder för att använda värmen i ett absorptionskylaggregat och på så sätt producera fjärrkyla. Tyvärr 
har inte alla kraftvärmeverk denna teknik idag. En annan intressant iakttagelse är att alla modellens begränsade 
värden nås vid 4x vindkraft. Som nämnts ovan så innebär detta inte med säkerhet att produktionskällans 
(verkliga) maximala kapacitet nåtts. Dock bör det ses som att värmekraften får ta en stor del av det av 
vindkraften skapade reglerbehovet. Slutsatsen är således att värmekraften kommer att utnyttjas i mycket hög 
grad för reglering vid utbyggd vindkraft. 
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5.3.4. Reglerkraft och Överskottskraft/reservkraft 
Som nämnts tidigare i avsnitt 4.4 är det endast vid sex tillfällen som de ingående produktionskällornas 
reglerkapacitet inte är tillräcklig och då är det endast ytterst liten extra effekt som krävs. Dessutom är detta vid 
nedreglering så i ett verkligt fall skulle detta troligvis medföra att vindkraften nedreglerats och fått spillas. 
Oroväckande är dock att reservkraft och överskottskraft ökar så kraftigt, ~2000 % respektive ~35 000 % i storlek 
men även antalet incidenter ökar markant. En av anledningen till detta är att den primära reglerkällan 
(vattenkraften) i och med ökandet av vindkraften oftare producerar nära sin maximala eller minimala nivå och 
därmed inskränks vad gäller reglerkapacitet. Till exempel kan vattenkraften ena stunden producera nära sin 
maximala kapacitet eftersom vindkraften producerar lite, då regleras övriga produktionskällor upp för att 
”hjälpa” vattenkraften så att denna kan regleras ned något. Om sen vinden börjar tillta och 
vindkraftsproduktionen ökar kraftigt, regleras vattenkraften ned så mycket den kan. Men i och med att övriga 
produktionskällor producerar på en hög nivå och är så pass långsamma och inte kan justeras ned tillräckligt 
snabbt kommer detta leda till att överskottskraft uppstår. På motsvarande sätt uppstår reservkraft. Således skapas 
ett indirekt reglerbehov som de studerade produktionskällorna inte klarar av.  

5.3.5. Känslighetsanalys vid ändrad nederbörd 
I figur 28 kan våtårsmodellens fyllnadsgrad ses. Där syns tydligt hur det vid 6 gånger vindkraft fås en hög 
fyllnadsgrad eftersom kraftverket inte klarar av att använda allt det tillrunna vattnet. Viktigt att poängtera är att 
magasinfyllnadsgraden vid nästa års början skulle ”starta” på 85 % istället för på 60 % fyllnadsgrad. Följaktligen 
medför detta att hela kurvan förskjuts uppåt och ökar risken för att vattenspill uppstår speciellt om ytterligare ett 
våtår följer. 

I känslighetsanalysen som genomförts på de olika parametrarna följs generellt den trend som normalåret hade, 
dock med en viss skillnad i spridning från parameter till parameter och från produktionskälla till 
produktionskälla (figur 47 – 58). 

5.4. Jämförelse med (Axelsson et al. 2005) 
I (Axelsson et al. 2005) drogs bland annat slutsatsen att reglerbehovet skulle öka med samma värde som 4 
gånger skillnaden mellan nettokonsumtionens standardavvikelse och konsumtionens standardavvikelse. Det vill 
säga 5 MW för 2000 MW vindkraft, 20 MW för 4000 MW vindkraft, 40 MW för 6000 MW vindkraft och 80 
MW för 8000 MW vindkraft. För att kunna jämföra denna rapports resultat med ovan nämnda resultat krävs att 
förutsättningarna är snarlika. Därför togs motsvarande värden (med de i denna rapport använda indata, 
vindkraftsproduktion och konsumtion) fram på samma sätt och med samma metod som i Elforsks studie 
(Axelsson et al. 2005). Värdena för denna rapport presenteras i tabell 15 i appendix C och resultatet från 
(Axelsson et al. 2005) presenteras i figur 59 i appendix C. 

Först och främst kan det nämnas att deras vinddata genererar betydligt större maximala/minimala ändringar än 
för den som använts i min modell, drygt dubbelt så stor i de flesta fall (rad C). Konsumtionen är relativt samma 
(rad D). Skillnaden för maximal/minimal ändring för nettokonsumtionen ökar med ökad vindkraft (rad E). På rad 
F och vid 2000 MW händer något intressant, då är nämligen den minimala ändringen positiv för 
nettokonsumtionen för den data som användes i denna rapport. Detta betyder att i och med tillägget av 
vindkraften så minskade nedregleringsamplituden, vilket det inte gjorde i Elforsks resultat. För övriga 
utbyggnadsgrader är skillnaden drygt dubbelt så stor i Elforsks rapport. Standardavvikelsen för 
vindkraftsproduktionen är något högre i Elforsks rapport, dryg 10 % (rad G). Dock är både standardavvikelse för 
konsumtion och nettokonsumtion högre i denna rapports data, ungefär 5 % högre (rad H och I). På rad J så är 
standardavvikelseökningen mindre till en början för Elforsks rapport för att sedan stiga och vara drygt 10 % 
högre vid högsta utbyggnadsgraden, dock bör det nämnas att skillnaden i effekt endast är några enstaka MW.  

Utifrån detta kan slutsatsen dras att:  

• Den vindkraftsproduktionsdata som Elforsk använt sig av har kraftigare svängningar vad det gäller 
storlek.  

• Elforsks använda konsumtion hade något mindre svängningar än den konsumtion som använts i denna 
studie 

• Ökningen i nettokonsumtionsstandardavvikelsen är relativt lika i de båda studierna. 

Således är förutsättningarna relativt lika för de båda studierna och de borde därför kunna jämföras i viss 
utsträckning.  
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I denna studie har det visat sig att reglerökningen framförallt är på värme- och kärnkraft då dess 
reglerstandardavvikelse stiger kraftigast. Jämförs dessa reglerstandardavvikelser med resultatet i (Axelsson et al. 
2005) syns att standardavvikelserna i denna studie är större än de som togs fram i Elforsks rapport. Endast från 
~3000 till ~6000 MW vindkraft stiger reglerstandardavvikelserna (4 standardavvikelser har tagits för att 
motsvara Elforsks värde) med 52 MW och 48 MW för kärnkraft respektive värmekraft (hämtat från tabell 11 och 
12). Således är reglerbehovet för vardera produktionskälla i denna rapport större än det totala reglerbehovet som 
Elforsk kom fram till (ökning med 36 MW för vindkraftsökning mellan 2000 – 6000 MW).  

5.5. Jämförelse med (Amelin et al. 2009) 
I (Amelin et al. 2009) kom de fram till att det sker ett spill på mellan 640 – 4200 GWh för vindkraftsutbyggnad 
på 4000 – 12000 MW.  I denna rapport inträffade aldrig direkt spill, inte ens då det var våtår och högsta 
utbyggnadsgrad inträffade direkt spill (magasinnivå över maximal nivå). Den främsta anledningen till att inget 
direkt spill inträffade var att denna rapports modell använde fler produktionskällor för reglering som kunde 
justeras för att hindra spill och överproduktion medan (Amelin et al. 2009) använt sig av fasta produktionsserier 
för alla produktionssätt utom vattenkraften. Samtidigt var denna rapports vattenkraftsmodell mycket mer 
förenklad än deras, då det i deras modell kan uppstå spill eftersom kraftverk långt uppströms måste spilla vatten 
för att kraftverk längre nedström skall klara produktionskraven. Denna rapports modell reglerar alla kraftverk 
samtidigt. 

Frågan är hur överskottsproduktionen i denna rapports modell skall tolkas, antingen kan det tolkas som export 
eller så kan det tolkas som spill. Detta är helt avhängigt vilken transmissionskapacitet som finns tillgänglig. Det 
totala överskottet vid 6x vindkraft (~17 500 MW) var 364 GWh vilket fortfarande är långt under deras resultat på 
430 GWh, 640 GWh, 2200 GWh och 4200 GWh för respektive utbyggnadsgrad, 1000 MW, 4000 MW, 8000 
MW och 12000 MW. 

5.6. Överskattning av reglerförmågan 
• Eftersom modellen inte tar hänsyn till individuella kraftverk kan reglerförmågan överskattas. 
• Samma verkningsgrad oavsett produktion och vattenmagasinnivå. Detta medför att vissa regleringar 

och produktioner ger en högre effekt än vad det i verkligheten ger. 
• Elnätet är starkt förenklat och ingen hänsyn tas till transmissionsbegränsningar. Detta gör att modellen 

möjligvis har ett större spelrum än den i verkligheten skulle haft. 
• De kraftverk som i den här modellen används för reglering kanske i verkligheten inte har några 

incitament för att använda sin kapacitet för reglering. 
• Eftersom modellen inte tar någon hänsyn till oförutsedda händelser såsom produktionsbortfall, 

kortslutning osv. så finns risk att reglerförmågan är överskattad. 

5.7. Underskattning av reglerförmågan 
• På grund av modellens uppbyggnad har den ingen möjlighet att förutse vilken konsumtion och 

vindkraftsproduktion som kommer timmen efter, detta gör att regleringen är aningen underskattad. 
Oftast kan konsumtion relativt bra förutses medan vindkraftsproduktionen är svårare att förutse. 

• Genom att ta medelvärdet av de 100 högsta/lägsta produktionerna samt att ta medelvärdet av de 100 
största upp/nedregleringarna kan viss reglerkapacitet ha försvunnit. 

5.8. Tolkning av statistiska modeller 
Ett generellt problem med resultat från statistiska modeller är att det kan tolkas som förutsägelser eller absoluta 
sanningar. Den statistiska modell som skapats i denna studie är endast ett modelltest och något som kan komma 
att inträffa. Således är denna modell och dess prognos, trots att den är baserad på statistiska data, att betrakta som 
en vetenskaplig modell. 

Resultat som framkommit i denna rapport bör således inte tas som absoluta sanningar utan mer som statistiska 
riktlinjer för vad som kan komma att inträffa vid en ökad andel vindkraft. 
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6. SLUTSATS 
De slutsatser som kan dras utifrån modellen är att en större andel vindkraft i det svenska elnätet medför att: 

• Standardavvikelsen för timregleringarna ökar för alla produktionskällor.  
• Generellt ökar storleken på nedregleringarna mer än uppregleringarna. 
• Produktionsspannet ökar för alla produktionskällor, dvs. generellt sjunker de lägsta 

produktionstimmarna medan de högsta är oförändrade vilket också medför att alla produktionskällor 
och dess maximala kapacitet kommer att behövas för att klara topplastsituationer. 

• Kapacitetsfaktorn i kärnkraftverket kommer att minska medan vattenkraften hålls relativt lika. 
• Kärnkraften kommer att köras på lägre effekt framförallt under sommarmånaderna och generellt oftare 

på lägsta kapacitetsnivån. 
• Behov av el från värmekraft kan komma olägligt, exempelvis på sommaren. 
• Värme- och kärnkraft kommer uppleva störst ökning av reglerstandardavvikelse och 

produktionsstandardavvikelse. 
• Generellt gäller ovannämnda trender oberoende av nederbörd. 
• Extra reglerkraft kommer att behövas i liten utsträckning och endast vid denna studies högsta 

utbyggnadsgrad. 
• Reserv- och överskottskraft kommer att öka kraftigt framförallt vid denna studies högsta 

utbyggnadsgrad. 
• Risken för spill i vattenmagasinen ökar med ökad vindkraftsutbyggnad, speciellt då nederbörden är hög. 
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7. VIDARE STUDIER 
• Förbättra/förändra modellen genom att:  

- Studera om modellen kan styras utifrån kostnader på respektive produktionskälla vid den 
produktionsnivå de körs på.  

- Lägga till fler begränsningar vad gäller timförändringar.  
- Lägga in en prediktering så att modellen kan se vad den ungefärliga konsumtionen och 

vindkraftsproduktionen är några timmar/dygn innan den inträffar.  
- Dela upp vattenkraftsproduktionen i mindre enheter, ju fler enheter desto bättre modell.  
- Ta reda på verklig nederbörd och tillrinning.  
- Låta produktionskällorna ha en dynamisk verkningsgrad som förändras beroende på 

produktions- och magasinnivå. 
- Lägga till transmissions- och nätbegränsningar (förutsätter fler produktionsenheter). 

• Analysera hur den senaste tidens vindkraftsutbyggnad har påverkat produktionskällorna vad gäller 
reglering och produktion. 

• Analysera vad som skulle hända om kärnkraftens maximala produktionskapacitet minskar, med andra 
ord om ett kärnkraftverk tas ur drift. 

• Göra denna studie under en längre tidsperiod än ett år. Möjligvis simulera två på varandra följande 
våtår, alternativt torrår för att studera konsekvenserna för fyllnadsgraden. 

• Studera vilken effekt antagandet om reglerspannet på 6000 MW kan ha fått på slutresultatet. 
• Undersöka om användandet av 100-medelvärdena var ett rimligt antagande. 
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APPENDIX A (Teori) 
Vattenkraft 

 

Figur 31. Varaktighetsdiagram över verklig vattenkraftsproduktion 2001-2011. 

 

Figur 32. Varaktighetsdiagram över verklig vattenkraftsreglering 2001-2011. 
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Kärnkraft 

 
Figur 33. Varaktighetsdiagram över verklig kärnkraftsproduktion mellan 2001-2011. 

 
Figur 34. Varaktighetsdiagram över verklig kärnkraftsreglering 2001-2011. 
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Figur 35. Kärnkraftsproduktion mellan åren 2001 – 2011.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

År

K
är

nk
ra

fts
pr

od
uk

tio
n 

pe
r t

im
m

e 
[M

W
h/

h]
Kärnkraftsproduktion mellan åren 2001 och 2011

 

 
Kärnkraftsproduktion



Vindkraftens påverkan på svensk elproduktion  Anton Häggström, Kau, 2012 
 

 

4 (18) 

 

 

 

Värmekraft 

 

Figur 36. Varaktighetsdiagram över verklig värmekraftsproduktion 2007-2011. 

 

Figur 37. Varaktighetsdiagram över verklig värmekraftsreglering 2007-2011. 
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Figur 38. Värmekraftsproduktion mellan åren 2001 – 2011. 

 

Figur 39. Värmekraftsproduktion mellan åren 2007 – 2011.  
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Vindkraft 
Tabell 14. Utjämningseffektens utveckling för de senaste 6 åren. Respektive standardavvikelse är framtagen för 

varder års produktion. 

Effekt i MWh/h och i 
procent av installerad 

effekt 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Medelvärde av de 
100 högsta 

produktionstimmarna 

387 67 % 512 66 % 719 70 % 958 61 % 1270 59 % 2103 72 % 

Medelvärde av de 
100 lägsta 

produktionstimmarna 

3 1 % 11 1 % 11 1 % 13 1 % 35 2 % 49 2 % 

Medelvärde av de 
100 största 

regleringarna nedåt 

-27 -5 % -43 -6 % -66 -6 % -82 -5 % -90 -4 % -142 -5 % 

Medelvärde av de 
100 största 

regleringarna uppåt 

29 5 % 46 6 % 69 7 % 84 5 % 104 5 % 144 5 % 

Medelproduktion & 
Kapacitetsfaktor 

64 11 % 152 20 % 220 22 % 288 18 % 398 18 % 707 24 % 

Produktions-
standardavvikelse 

76 13 % 114 15 % 172 17 % 211 14 % 267 12 % 464 16 % 

Regler-
standardavvikelse 

7 1 % 13 2 % 20 2 % 25 2 % 31 1 % 47 2 % 

Installerad effekt 
(Statens 

Energimyndighet 
2011) 

580  780  1021  1560  2163  2907  

 
Figur 40. Verklig vindkraftsproduktionen år 2011, här syns tydligt dess stokastiska beteende.  
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APPENDIX B (Resultat) 
Vattenkraft 

 
Figur 41. Simulerad vattenkraftsreglering vid ökad vindkraft.  
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Figur 42. Simulerad vattenkraftsproduktion vid ökad vindkraft.  
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Kärnkraft 

 
Figur 43. Simulerad kärnkraftsreglering vid ökad andel vindkraft. 

 
Figur 44. Simulerad kärnkraftsproduktion vid ökad andel vindkraft.  
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Värmekraft 

 
Figur 45. Simulerad värmekraftsreglering vid ökad andel vindkraft. 

 
Figur 46. Simulerad värmekraftsproduktion vid ökad andel vindkraft. 
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Känslighetsanalys vid ändrad nederbörd – Vattenkraft  

 

Figur 47. Känslighetsanalys över vattenkraftens totalproduktion vid olika nederbördsscenarion. 

 

Figur 48. Känslighetsanalys över vattenkraftens högsta och lägsta produktionstimmar vid olika 
nederbördsscenarion. 
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Figur 49. Känslighetsanalys över vattenkraftens största uppregleringar och nedregleringar vid olika 
nederbördsscenarion. 

 

Figur 50. Känslighetsanalys över vattenkraftens produktions- och reglerstandardavvikelser vid olika 
nederbördsscenarion.  
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Känslighetsanalys vid ändrad nederbörd – Kärnkraft  

 
Figur 51. Känslighetsanalys över kärnkraftens totalproduktion vid olika nederbördsscenarion. 

 
Figur 52. Känslighetsanalys över kärnkraftens högsta och lägsta produktionstimmar vid olika 

nederbördsscenarion. 
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Figur 53. Känslighetsanalys över kärnkraftens största uppregleringar och nedregleringar vid olika 

nederbördsscenarion. 

 
Figur 54. Känslighetsanalys över kärnkraftens produktions- och reglerstandardavvikelser vid olika 

nederbördsscenarion.  
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Känslighetsanalys vid ändrad nederbörd – Värmekraft  

 

Figur 55. Känslighetsanalys över värmekraftens totalproduktion vid olika nederbördsscenarion. 

 

Figur 56. Känslighetsanalys över värmekraftens högsta och lägsta produktionstimmar vid olika 
nederbördsscenarion. 
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Figur 57. Känslighetsanalys över värmekraftens största uppregleringar och nedregleringar vid olika 
nederbördsscenarion. 

 

Figur 58. Känslighetsanalys över värmekraftens produktions- och reglerstandardavvikelser vid olika 
nederbördsscenarion.  
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APPENDIX C (Övrigt) 
Resultat på denna rapports använda indata utifrån metod i (Axelsson et al. 2005) 
Tabell 15. Resultat från den i rapporten använda vindkraft och konsumtionsdatan, genom att använda samma 
metod som i (Axelsson et al. 2005). Vindkraften är här omskalad från 2907 MW till 2000 MW genom faktorn 
0,688, därefter uppskalad till 4000, 6000 och 8000 MW genom multiplikation med faktorerna 2, 3 och 4.  

 

A Vindkraft (MW) 2000 4000 6000 8000 

B Vindkraftsandel (% av 
konsumtion) 

3,0 % 6,1 % 9,1 % 12,1% 

C Maximal/minimal ändring 
timvis (vindkraftsproduktion) 

162 -155 323 -310 485 -465 647 -620 

D Maximal/minimal ändring 
timvis (Konsumtion) 

2348 -1343 2348 -1343 2348 -1343 2348 -1343 

E Maximal/minimal ändring 
timvis (nettokonsumtion) 

2373 -1336 2411 -1420 2449 -1518 2487 -1617 

F Ökning av maximal/minimal 
ändring timvis 

25 7 63 -77 101 -175 139 -274 

G Standardavvikelse för ändring 
av vindkraftsproduktion 

32  64  97  129  

H Standardavvikelse för ändring 
av konsumtion 

605  605  605  605  

I Standardavvikelse för ändring 
av nettokonsumtion 

606  609  614  621  

j Ökning av standardavvikelse 
(4σ) 

6  19  39  66  
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Resultatet i (Axelsson et al. 2005) 

 
Figur 59. Resultatet i (Axelsson et al. 2005). 
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