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Sammanfattning 
 
Energibranschen i Sverige är under förändring och andelen intermittenta kraftslag ökar. Dessa 
kraftslag är svåra att styra över tid och därför ökar behovet av reglerkraft för att vidhålla 
nätstabiliteten. Den nominella frekvensen, 50 Hz, på elnätet påverkas när stora mängder 
energi kopplas in eller faller ifrån under kort tid utan att pareras på nätet. Med andra ord ökar 
nätfrekvensen om produktionen överstiger konsumtionen och minskar om förhållandet är 
omvänt. I Sverige används främst vattenkraft för att reglera frekvensen vilket förändrar 
driftmönstret hos en turbin. Den kontinuerliga regleringen för att hålla frekvensen stabil runt 
börvärdet kallas primärreglering vilket också är den aktivitet som förväntas öka slitaget mest.  
 
Denna studie utreder kostnader som orsakas av frekvensreglering, inriktat på primärreglering 
för vattenkraftverket Selsfors och dess aggregat G1, då det förändrade driftmönstret i turbinen 
förväntas bidra till ökade kostnader. Målet är att finna vilka kostnader som uppstår vid 
primärreglering och skapa en kostnadsmodell som kan användas för de aggregat som 
tillhandahåller primärreglering. Modellen skapades genom att modifiera en modell för 
uppskattning av start- och stoppkostnader. Grundidén med en sådan modell är att skilja på 
drift med och utan primärreglering och jämföra dem mot varandra. När detta sedan 
diskonteras till nutid kan en utvärdering av kostnaden ske. För att göra detta möjligt 
uppskattades livslängder och kostnader av experter eftersom mängden data för ändamålet är 
ytterst litet. För att få totalkostnaden för primärreglering adderas också andra aktiviteter så 
som exempelvis system- och administrationskostnader. 
 
Slutsatsen blev att endast 18 % av totalkostnaden kommer ifrån livstidsförkortning av 
komponenter och intäktsbortfall vid renovering medan 61 % kommer ifrån 
spotförädlingsförluster då driften optimeras mot både spotpriset och primärreglering. Detta 
går att diskutera då olika metoder för att dela upp olika kostnader kan göras. Exempelvis kan 
spotförädlingsförlusterna delas upp mellan alla primärreglerande aggregat vilket skulle sänka 
andelen för spotförädlingsförlusten till 38 % av totalkostnaden. Det föreligger en viss 
osäkerhet i uppskattningarna då mycket av studien baseras på experters uppskattningar. 
Vidare konstateras att mindre primärreglering kommer leda till ökat antal start och stopp samt 
att antalet timmar som ytnivån i magasinet varierar med 10 cm eller mer ökar. Detta bör också 
räknas in i sammanhanget. 
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Abstract 
 
English title: ”Costs caused by frequency control” 
 
The energy industry in Sweden is changing and the share of intermittent power sources 
increases. These power sources are difficult to control over time and therefore the need for 
regulating power increases to maintain grid stability. The nominal frequency of 50 Hz on the 
grid is affected when large amounts of energy are connected or fall off in a short time without 
parry. In other words, for a secure grid it is necessary to keep a stable balance between load 
and production. Hydropower is mainly used in Sweden to regulate the frequency, but this 
affects the operating pattern within the turbine. The continuous regulation to keep the 
frequency stable around the set point is called primary regulation which is also the activity 
that is expected to increase wear the most. 
 
This study investigates the costs caused by frequency regulation, focused on the primary 
regulation for for the hydropower station Selsfors G1 since the changed operational pattern is 
expected to contribute to increased costs. The goal is to find the costs caused by the primary 
regulation and create a cost model that can be used for the units that provide primary 
regulation. The model was created by modifying a model for estimating start and stop costs. 
The basic idea of such a model is to distinguish between operation with and without primary 
regulation and compare them against each other. The difference between those discounted 
costs to the present day would then be an evaluation of the cost. This was made possible by 
letting expert estimate the life span of the components and also the costs to repair them. Other 
activities such as administrative expenses were also added to get the total cost of primary 
regulation.   
 
The conclusion was that only 18 % of the total cost comes from reduced life time of 
components and loss of income during renovations, where as 61 % come from the spot 
refining losses. Different methods can be discussed regarding splitting different costs up. For 
example, the spot refining losses could be divided between all the primary regulatory units 
which would lower the share to 38 % of the total cost instead of 61 %. There are some 
uncertainties in the estimates since much of the study is based on expert estimates. It was also 
concluded that less primary regulation will lead to increased amount of starting and stopping, 
as well as that the number of hours that the surface level of the reservoir varies by 10 cm or 
more also increases. This should also be included in the context. 
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
Vattenkraft svarar idag för ungefär 42 % av Sveriges årliga elproduktion. Läggs kärnkraft till 
så svarar de två kraftslagen för 83 % av den totala produktionen [1], men energibranschen i 
Sverige är under förändring.  Kärnkraft fasas ut och andelen intermittenta kraftslag så som 
vindkraft ökar [2]. Produktion från intermittenta energislag är desto svårare att styra över tid. 
Det finns estimeringar som säger att 30-40 % av vindkraftproduktionskapaciteten måste 
kunna balanseras timme för timme då väderfronter drar in genom Sverige. Den nominella 
frekvensen, 50 Hz, på elnätet påverkas när stora mängder energi kopplas in eller faller ifrån 
under kort tid utan att pareras på nätet. Med andra ord ökar nätfrekvensen om produktionen 
överstiger konsumtionen och minskar om förhållandet är omvänt. När detta pareras för att 
hålla frekvensen stabil kallas det för frekvensreglering och den del som syftar till att hålla 
frekvensen kontinuerligt stabil kallas primärreglering. För att parera större störningar i 
frekvensen alternativt återställa primärregleringens resurser används den del av 
frekvensregleringen som kallas sekundärreglering. I samband med att andelen förnyelsebar 
energi ökar så ställs det därför nya krav på hela energibranschen [3].  
 
Drivkraften i ett vattenkraftverk genereras av att vatten faller från en höjd ovanför kraftverket. 
Detta innebär att vattenkraftverk placeras på platser med strömt vatten med fallhöjd. 
Lägesenergin omvandlas till rörelseenergi som sedemera omvandlas till elektrisk energi. 
Eftersom elektricitet måste produceras och konsumeras i samma ögonblick går det ej att lagra 
el. Vatten kan däremot lagras, även kallat magasineras, vilket gör vattenkraften till ett mycket 
flexibelt kraftslag. Vattenkraftens flexibilitet används därför för att hålla nätfrekvensen stabil.  
Vattenföringen i älvar och vattendrag är dock inte konstant under året vilket gör att vatten 
magasineras och tappas olika under perioden [4]. Svenska Kraftnät är en systemansvarig 
myndighet för det svenska elnätet. De övervakar elnätets balans och ställer höga krav på de 
anläggningar som används för frekvensreglering. Det ska vara möjligt att genomföra snabba 
regleringar för att öka eller minska effekten för att på så sätt reglera nätfrekvensen [5]. 
 
Vattenkraftens frekvensreglering genom en Kaplanturbin, en vanlig typ av turbin i Sverige, 
sker genom ledskenorna och löpskovlarna. Ledskenorna bestämmer vinkeln på vattnets flöde 
samt mängden vatten som går vidare till löpskovlarna, som enkelt förklarat är 
”propellerbladen” på turbinen. Det är ledhjulet och löphjulet samt kringliggande lager som 
antas få störst ökat slitage i samband med frekvensreglering. Tidigare examensarbete har 
studerat just slitaget på en specifik turbin i Skellefteälven. Slutsatsen från denna studie var att 
slitaget inte var betydande [6]. Studien baserades på beräkningar under ideala förhållanden 
samtidigt som observationer i verkligheten tyder på ett värre slitage än studiens resultat. 
Dessa observationer motiverar ett fortsatt arbete inom området. Vad gäller forskning inom 
ämnet är underlaget relativt tunt. Vattenkraft används ofta till att reglera produktionen vilket 
får till följd att antalet start/stopp och regleringar ökar. Detta beror på att vatten är enkelt att 
magasinera och kan på så vis köras för att maximera vinsten. Driften vid en vinstmaximering 
blir mer fluktuerande och produktionen under ett normalt dygn är som högst vid tidpunkten på 
dygnet då priset på el är som högst. Svenska Kraftnäts behov av frekvensreglering lägger till 
ytterligare en dimension på driften i ett vattenkraftverk då antalet lastväxlingar ökar. Sådan 
drift påverkar slitaget på vattenkraftverket. Samtidigt finns få studier inom området som berör 
en förväntad förkortning av livslängden och ett förväntat ökat underhåll som beror av 
frekvensreglering [7]. 
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Nilsson [8] nämner i sin artikel ett värde på en start/stopp kostnad i samband med att starta 
upp ett kraftverk. Där menar han på att det sker en ökad kostnad för underhåll samtidigt som 
en uppstart av ett aggregat förkortar livslängden på komponenter i aggregatet. Vidare nämner 
han även att svenska kraftproducenter tar hänsyn till dessa kostnader, men att det inte finns 
något enhetligt sätt mellan producenterna att mäta detta. Mo et al. [9] pratar i sin artikel om att 
ett optimalt underhållsarbete är svårt att uppnå eftersom livstiden för olika komponenter och 
dess påverkan vid ett eventuellt fel inte är känt. Det är svårt att estimera sannolikheten för 
olika utfall då data och statistik saknas. Exempelvis beror förlusten vid ett underhållsarbete på 
framtida marknadspriser vilka är osäkra. Även budget och tillgång till personal är också svåra 
att estimera i förväg. Vikten av att estimera kostnaderna vid start/stopp är framförallt för att 
kunna optimera vattenkraftverkets drift. Vinsten maximeras, som nämndes tidigare, om 
driften kan planeras då priset är som högst. Tas kostnaden för start/stopp i beaktning vid en 
sådan optimering kan detta komma att förändra körsättet och i det långa loppet fås troligen ett 
mer verklighetstroget resultat. På liknande sätt är det viktigt att estimera kostnaden för 
frekvensreglering då en ytterligare dimension på driften kommer till en kostnad som bör tas i 
beaktning vid optimering av driften. Vidare är underlaget för dessa kostnader som orsakas av 
frekvensreglering litet. Detta nämns också i artikeln skrivet av Yang et al. [10] att det saknas 
forskning rörande slitage som orsakas av frekvensreglering. Det påpekas att mer forskning bör 
göras inom området.  Precis som med kostnader för start/stopp finns det anledning att 
misstänka ett högre slitage för dessa små och snabba regleringar. Yang et al. menar också på 
att dessa små regleringar skulle kunna orsaka mer slitage än vad stora rörelser gör i turbinen. 
Då dessa kostnader inte tas hänsyn till är risken att resultatet från frekvensreglering och dess 
tillhörande handelsprodukter blir missvisande.  
 
Denna studie kommer att fokusera på att finna de kostnader som uppstår i samband med 
frekvensreglering, och då inriktat mot primärreglering. Tidigare arbete på Skellefteå Kraft har 
berört det ena aggregatet av två i vattenkraftverket Selsfors. Därför inriktas även detta arbete 
på detta aggregat.. Detta sker med grund i litteraturstudier från främst tidigare arbeten inom 
start/stopp-kostnader som kommer vara grundidén till lösningen. Modifieras sådana 
beräkningar går det att anpassa uträkningarna till att passa även primärreglering. Rapporten är 
upplagd så att alla läsare oavsett förkunskap ska kunna förstå och sätta sig in i problemet. 
Beroende på förkunskap kan alltså utvalda delar bortses ifrån, läsinstruktioner finns i början 
av varje rubrik där det anses behövas. 

1.2 Bakgrund 
Bakgrunden ger en inblick i Skellefteå Kraft och det berörda aggregatet G1 i 
vattenkraftverket Selsfors. Även tidigare arbete som är utfört på Skellefteå Kraft kommer att 
presenteras. 

1.2.1 Skellefteå kraft 
Skellefteå Kraft grundades år 1906 i och med tillståndet för att bygga ett kraftverk i 
Finnforsen. Därefter har företaget utökats och idag produceras el från vattenkraft, vindkraft, 
kraftvärme och kärnkraft. Vattenkraften står för 70 % av produktionen där större delen är 
koncentrerad till norra Sverige. De äger och driver idag 14 större vattenkraftanläggningar och 
ett flertal mindre anläggningar. Skellefteå Kraft bedriver flera verksamheter. Utöver att vara 
en elproducent är de även ett elhandelsföretag och elnätsföretag som dock är ett fristående 
företag. Vidare bedriver de även verksamheter inom energi- och underhållstjänster samt 
bredband. De hade under året 2015 ca 600 anställda. [11] 
 
 



3 
 

 
 

1.2.2 Selsfors kraftstation  
Selsfors kraftstation är ett av vattenkraftverken som Skellefteå Kraft äger. Vattenkraftverket 
har två aggregat som kallas Selsfors G1 och Selsfors G2. I studien behandlas bara Selsfors 
G1, se avsnitt 1.5 för vidare förklaring till detta.  I Tabell 1 finns aggregatdata för Selsfors G1 
och ger en bakgrund till storleken på aggregatet samt andra delar som kan vara bra för att få 
en helhetsbild av typen av aggregat som har studerats. Vidare har aggregatet Selsfors G1 
genomgått en reinvestering år 2011. Då installerades en ny turbin och ny kontrollutrustning 
samt att några mindre åtgärder gjordes på generatorn. 
 
Tabell 1  - Aggregatdata Selsfors G1 

Turbin Aggregat 1 Selsfors (G1)  
Typ Kaplan 
Tillverkningsår 2011 
Nominell fallhöjd 21,4 m 
Varvtal 136 rpm 
Löphjulsdiameter 4136 mm 
Antal löphjulsblad 7 st 
Antal ledskenor 24 st 
Nominellt flöde 123 m³/s 
Nominell effekt 23,85 MW 
Flöde vid bästa turbinverkningsgrad  70-80 m³/s  
Effekt vid bästa turbinverkningsgrad  Ca 15 MW  

1.2.3 Tidigare examensarbete inom området 
Detta examensarbete är nästa steg för Skellefteå Kraft från ett tidigare utfört examensarbete. 
Föregående examensarbete, ”Utredning av frekvensregleringens påverkan på mekanisk 
utrustning i en kaplanturbin”, utfördes av William Forsström våren 2015 från Uppsala 
universitet. Studien undersökte de mekaniska laster och förslitningar som orsakas av 
frekvensreglering. Arbetet fokuserades helt på de tekniska aspekterna vid frekvensreglering 
och utelämnade således det ekonomiska perspektivet. Slutsatserna från studien sammanfattas 
nedan: 
- Det är större slitage på löphjulet än på ledkransen. Länkaget på löphjulet utsätts för 

större och mer frekventa kraftpulser än ledkransens. Vidare rör sig lagren i löphjulet 
längre och nöts därmed i större utsträckning än lagren i ledkransen. 
- Det är sannolikt att löphjulet utsätts för onödigt stort slitage med nuvarande 

turbinregulatorinställningar. Detta i och med att löphjulsvinkeln oscillerar mer frekvent 
än ledskenevinkeln. 
- Det lager som nöts mest är löpskoveltapplagret, under antagandet om ideala 

förhållanden. Denna har den längsta glidsträckan på ca 43 km under 40 år. Ett 
löpskoveltapplager kan ha ett lagerspel på upp till 1 mm. Eftersom nötningen 
uppskattades till 75 µm innebär detta att lagren inte behöver bytas ut under 40 år från 
installationen och framåt. 
- Länkarna i löphjulet utsätts för betydligt lägre spänning än utmattningsgränsen och 

vidare materialutmattningsstudie har därför inte utförts. 
- Studien i detta examensarbete visar på att inget stort slitage förekommer. Det kan ändå 

finnas skäl att, med hjälp av dödband, reducera krafterna och rörelserna för löphjulet. 
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Det minskar antalet lastväxlingar och gäller i synnerhet för fall med fett- eller 
oljesmorda lager samt självsmorda lager där slitage tros förekomma. [6] 

1.3  Problemformulering 
Skellefteå Kraft vill se hur de ökande kraven på frekvensreglering påverkar deras kostnader 
på både lång och kort sikt. De mekaniska lasterna och förslitningarna har studerats tidigare 
och nästa steg är att undersöka kostnaderna. 
 
Det ingår även att kartlägga vilka komponenter som berörs av ökat underhåll på grund av 
frekvensregleringen och hur det påverkar underhållskostnaderna. Examensarbetet ska även 
leverera en kostnadsmodell som prövas mot en av Skellefteå Krafts anläggningar. 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att finna de kostnader som orsakas av frekvensregleringen för att på så 
vis ge ett bättre underlag vid optimering och planering för vattenkraften samt dess produkter. 
 
Syftet kan brytas ned i följande delmål: 
- Finna vilka kostnader som uppstår i samband med frekvensreglering. 
- Simulera en kostnadsmodell som uppskattar ovan nämnda kostnader med rimligt 

väntevärde och varians. 
- Analysera och utvärdera huruvida dessa kostnader påverkar dagens strategi för berörda 

produkter samt driften i allmänhet. 
 
Effektmålet är att Skellefteå Kraft ska få ett mer rättvist resultat från sin 
vattenkraftsproduktion där både intäkter och kostnader för frekvensreglering vägs in. 

1.5 Avgränsning 
- Endast primärreglering kommer att undersökas. Detta eftersom det är främst från 

primärregleringen de små, frekventa lastväxlingarna uppstår och troligtvis ökar slitaget 
och behovet av ökat underhåll. 
- Endast aggregatet Selsfors G1 kommer att undersökas. Tidigare studier på Skellefteå 

Kraft har fokuserat på detta aggregat och det följer då naturligt att fortsatt fokus sätts på 
samma aggregat. 
- Endast de komponenter som primärt berörs av frekvensreglering kommer att beröras i 

denna studie. Komponenter som fokuseras på är ledskenor och dess anordning, löphjul 
och dess anordning samt lager. 
- Vidare avgränsningar och antaganden som gjorts under studiens gång uppges löpande i 

texten. 
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2 Teori 
I kapitlet redogörs teoretisk fakta som anses vara grund till lösningen av problemet. Avnsitt 
2.1, 2.2 och 2.4 är främst till för läsare med mindre kunskap inom vattenkraft och 
elmarknaden. Dessa avsnitt ger en förståelse för att lättare följa med i studien. Läsare som är 
mer bevandrad inom dessa områden kan förbise dessa avsnitt. 

2.1 Vattenkraft 
Tillrinningen i en älv varierar kraftigt under ett år. I Figur 1 illustreras att tillrinningen i en älv 
är som högst under vår och sommar då snö och is smälter för att sedan på vintern vara låg då 
nederbörden istället binds i snö och is. Under vår och sommar sparas vatten i magasinen för 
att kunna användas under vintern då konsumtionen går upp, även kallat årsreglering. Detta 
kan ses i Figur 2 där produktionen, samt  även konsumtionen, ökar och det gröna området 
representerar el producerat från magasinerat vatten. Vidare finns även flerårsreglering där 
vatten kan sparas från år till år beroende på om det är våtår, normalår eller torrår [12]. Vidare 
är det även skillnad på konsumtion mellan timmarna under dygnet och även dagarna under 
veckan. Detta regleras också med vattenkraft [4]. Ovan nämnda vattenreglering är dock inte 
densamma som frekvensreglering.  
 

 
Figur 1 - Tillrinning i en älv [12] 

 

 
Figur 2 - Årsreglering och produktion av vattenkraft i en älv [12] 

År 2003 infördes ett marknadsbaserat stödsystem för att öka produktionen av förnyelsebar el. 
Producenter som producerar förnyelsebar el från energikällor såsom vindkraft, viss 
vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i 
värmekraftverk får elcertifikat per producerad megawattimme (MWh). Dessa säljs sedan till 
aktörer som är kvotpliktiga enligt lag. Elleverantörer och elintensiva industrier kan 
exempelvis vara kvotpliktiga. På så sätt står elkonsumenterna i slutändan för de tidigare 
statliga subventionerna [13]. 
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Enligt Figur 3 står vattenkraft för en stor del av Sveriges totala elproduktion. Figur 4 är en 
översiktsgraf för ett typiskt dygn av elproduktion i Sverige. Här är det tydligare att det är 
vattenkraften som reglerar för efterfrågan över dygnet. Typiskt för de flesta dagarna är att 
produktionen ökar på morgonen när människor vaknar och minskar på kvällen när det är dags 
att lägga sig.  
 
 

 
Figur 3 - Sverigies totala elproduktion [1] 

 

 
Figur 4 - Elproduktion i Sverige under dagen 2016.02.02 [14] 

 
Den sorts reglering som hittills har tagits upp styrs och bestäms av elproducenterna själva och 
ska inte blandas ihop med frekvensreglering som denna studie berör. Se avsnitt nedan för 
redogörelse kring frekvensreglering. 
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2.2 Kaplanturbiner 
Det finns olika typer av turbiner såsom Francis-, Pelton-, Bulb- och Kaplanturbiner. Studien 
avgränsas till att endast fokusera på kaplanturbiner och en förklaring för de andra typerna 
utelämnas (se avsnitt 1.5 för förklaring). 
 
Figur 5 visar turbinen. Vattnet följer pilarnas riktning och passerar först ledskenorna och 
sedan löpskovlarna. 
 

 
Figur 5 - Översikt Kaplanturbin , där pilarna visar vatnnets ingång och riktining  

Figur 6 visar ledhjulets uppbyggnad. Uppe i det högra hörnet syns servomotorn som styr 
ledkransen. Ledkransen är sedan fäst vid länkarna som i sin tur är fästa i vevarna. Vevarna är 
kopplade till ledskenorna. När servomotorn skjuter/drar ledkransen ändras positionen på 
ledskenorna och mer/mindre vatten flödar genom dessa. 
 

 
Figur 6 – Principskiss av ledkransens länkage [6] 
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Figur 7 visar ett tvärsnitt av löphjulet. Den övre cylindern är kolven och den undre cylindern 
är tvärstycket. Röret däremellan är kolvstången. Tvärstycket är fäst i löpskovellänken som i 
sin tur är fäst i löpskovelveven. När tvärstycket pressas upp eller ner medför detta en justering 
av löpskoveln som alltså är fäst i löpskovelveven. Den ändring av vinkel på löpskoveln 
genererar en bättre verkningsgrad. 
 

 
Figur 7 - Tvärsnitt löphjul  

Vattnets väg till turbinen startar genom den avsmalnande turbinspiralen, också kallad 
snäckan, som verkar för att få ett jämnt flöde till alla delar i turbinen, se Figur 8. 

 
Figur 8 - Översiktsskiss över en kaplanturbin rakt ovanifrån, pilarna visualiserar vattnets flöde 

Därefter fortsätter vattnet genom ledskenorna som är vinklade efter önskat pådrag. Vattnet 
flödar sedan axialt genom löphjulet och får axeln att rotera, se Figur 5 och Figur 6. Löphjulets 
löpskovlar justeras för att optimera verkningsgraden. Löpskovlarnas och ledskenornas vinklar 
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optimeras mot varandra för att ytterligare optimera verkningsgraden. Deras inställningar mot 
varandra kallas kombineringinställningar. Längst upp på axeln sitter rotorn som roterar 
innanför statorn. Rotorn och statorn utgör generatorn varifrån rörelsenergin omvandlas till 
elektrisk energi [15]. 
 
Ledskenorna har flera uppgifter i ett aggregat. Profilen på ledskenorna liknar en 
flygplansvinge och accelererar vattnet vilket ger en stabil strömning och en optimerad vinkel 
på vattnet in till löpskovlarna. Detta kombinerat med löpskovlarnas vinkel, som också kan 
kombineras så som i Figur 7, optimerar verkningsgraden för turbinen. Ledskenorna reglerar 
även vattenflödet till önskad mängd samt stänger flödet helt om turbinen önskas stoppas och 
sker då med hjälp av servomotorn, ledkransen, vevarna, länkarna och så vidare [15]- [16]. 

2.3 Teknisk förklaring av frekvensreglering 
Vattenkraft används ofta till att reglera frekvensen vilket får till följd att antalet regleringar, 
eller lastväxlingar, inom turbinen ökar. Sådan drift påverkar slitaget på vattenkraftverket, men 
samtidigt finns få studier inom området för den förväntade livslängden och det förväntade 
ökade underhållet [7].  
 
Tekniskt sett går frekvensregleringen till så att en turbinregulator mäter frekvensen i nätet 
kontinuerligt. I det synkrona nätet är frekvensen densamma överallt och börvärdet är 50 Hz. 
Elnätet är ett synkront nät vilket betyder att det ska hålla 50 Hz i hela nätet. 50 Hz menas med 
att spänningen skiftar polaritet och att strömmen ändrar riktning 100 gånger per sekund [4]. 
Sker det en frekvensavvikelse från 50 Hz i nätet finns det inställningar i turbinregulatorn som 
skickar information vidare som säger att för en frekvensavvikelse ska en motsvarande 
effektökning på aggregatet ske så att frekvensen stabiliseras runt 50 Hz. Effektändringens 
storlek som frekvensavvikelsen resulterar i beror på vilken reglerstyrka som är inställd i 
turbinregulatorn, där reglerstyrka mäts i MW/Hz. Låt säga att ett fiktivt vattenkraftverk har en 
reglerstyrka på 10 MW/Hz och frekvensen sjunker till 49,96 Hz. Frekvensdifferensen är då 
0,04 Hz och för att återställa frekvensen till det nominella värdet 50 Hz, multipliceras 
differensen med reglerstyrkan.  Effektökningen blir då 0,4 MW i just detta vattenkraftverk 
samtidigt som flera vattenkraftverk bidrar parallellt på samma sätt för att tillsammans 
stabilisera frekvensen.   Ibland anges storheten statik (%). Statik anger vilken procentuell 
avvikelse i frekvensen som får aggregatet att gå från noll till maximal effekt. I exemplet ovan 
var det en reglerstyrka på 10 MW/Hz vilket kan uttryckas som 5 % statik. Denna sorts 
reglering kallas primärreglering. Det är alltså den som går in och parerar små 
frekvensavvikelser direkt när de sker. Det är även denna sorts frekvensreglering som 
fokuseras på i denna studie eftersom det, som nämndes ovan, är denna typ av drift som ökar 
antalet lastväxlingar i turbinen och därmed förväntas öka slitaget. 
 
Vidare finns det även sekundärreglering. När primärregleringen har reglerat frekvensen till 
det nominella värdet 50 Hz vill Svenska Kraftnät återställa kapaciteten för primärreglering om 
en ny avvikelse skulle uppstå alternativt parera större frekvensavvikelser. Detta gör de med 
hjälp av sekundärreglering som också bidrar till att Svenska Kraftnät kan hålla balans i nätet. 
Balansansvariga lämnar då in budstegar för vilka priser de är villiga att antingen sänka sin 
produktion eller öka den [5].  
 
De tekniska tillstånden hos kompontenter i ett vattenkraftverk försvagas normalt över tid till 
följd av ändring av materialegenskaper, åldring, driftsbetingade körmönster och yttre 
påkänningar.  Sannolikheten för fel eller brister ökar i takt med att de tekniska tillstånden 
försvagas [17]. Vid primärreglering berörs främst ändring av körmönstret som en faktor till 
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ökat slitage. För att stabilisera frekvensen kring 50 Hz krävs att ett vattenkraftverk som 
tillhandahåller primärreglering justerar sin produktion kontinuerligt. Vid sådan drift ökar 
antalet lastväxlingar vilket som nämndes ovan ökar sannolikheten för fel och brister. Detta 
motiverar studiens fortsatta gång då hypotesen är att slitaget ökar på grund av detta 
körmönster. 
 
Vidare benämns endast primärreglering i resterande del av studien med grund i ovan nämnda 
resonemang. 

2.4 Elmarknaden 
Den fysiska vägen för el är då elektricitet produceras i kraftverken och går till de närmsta 
elförbrukarna, se även bilaga 7.2 för visuell figur. Elen går via elnäten som består av stamnät, 
regionsnät och lokalnät. Elanvändaren har ett avtal med nätföretaget som äger lokalnätet som 
transporterar elen till förbrukaren. Inom sitt område har nätverksföretagen monopol, men 
övervakas av Energimarknadsinspektionen. Riktigt stora förbrukare kan vara anslutna direkt 
till regionsnätet som har en större spänning och överföringskapacitet än lokalnätet [5]. 
 
Den affärsmässiga vägen från elproducenterna är inte som den fysiska vägen för el. 
Elanvändare/kunder är alla som förbrukar el och köper alltså el av elhandelsföretagen. Varje 
uttagspunkt, alltså varje kund, i elnätet måste enligt ellagen ha en balansansvarig. 
Balansansvarig kan antingen vara elhandelsföretagen själva eller något annat företag, se även 
bilaga 7.2 för visuell figur. Svenska Kraftnät har avtal med de balansansvariga företagen som 
säger att företaget löpande ser till så att det råder balans mellan den produktion och 
konsumtion som företaget har balansansvar för. För att upprätthålla denna balans kan den 
balansansvariga handla på Nord Pool Spot, som är den nordiska elbörsen. På elbörsen handlar 
aktörerna med varandra och priser sätts timvis dagen före leverans. Obalanser som inte 
handlas bort eller en obalans som uppstår under drifttimmen är de balansansvariga företagen 
ekonomiskt ansvariga för mot Svenska Kraftnät. Detta innebär att kostnader uppstår om 
balansansvariga bidrar till den totala obalansen i Sverige [5]. 
  
Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som innehar systemansvaret för det svenska 
elsystemet. Detta innebär att de momentant övervakar och ansvarar för att det är balans 
mellan uttagen och tillförd el i det svenska elsystemet. När det råder balans i systemet är 
frekvensen i näten 50 Hz. Svenska Kraftnät har skapat och använder sig av reglermarknaden 
för att korrigera obalanser i Sveriges elnät. Motsvarande systemoperatörer finns i Danmark 
(Energinet), Norge (Statnett) och Finland (Fingrid). Dessa hjälps åt eftersom elnäten är 
ihopkopplade med varandra [5].  
 
Prissättningen på fysisk el sker på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Elpriset, även kallat 
spotpriset, beror direkt på utbud och efterfrågan där priset sätts i skärningspunkten mellan 
dessa kurvor. Där är produktionen lika stor som konsumtionen och det blir balans i systemet. 
Under prissättningsförfarandet gör elhandelsföretagen en prognos över hur mycket el som de 
behöver köpa in till sina konsumenter under varje timme nästa dygn. Samtidigt räknar 
producenterna ut hur mycket de är villiga att producera och till vilket pris. Detta skickas in till 
Nord Pool Spot före klockan 12.00 dagen innan driftdygnet. Nord Pool Spot räknar då ut vad 
priset kommer att bli timme för timme kommande dygn. Det råder då marginalprissättning 
som säger att den sista ibruktagna MWh är den som sätter priset. I Figur 9 åskådliggörs detta 
genom att efterfrågekurvan korsar produktionsslagen vid kolkondens vilket säger att alla 
kraftslag som producerar el den dagen får betalt i priset för kolkondens. Låt säga att det senare 
blir en kall vinterdag och gasturbiner behöver startas för att tillgodose elbehovet. 
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Efterfrågekurvan kommer då att skjutas åt höger och alla kraftslag som den dagen producerar 
el får betalt i priset för gasturbiner. Detta kallas alltså marginalprissättning. 
 

 
Figur 9 - Översiktsbild för marginalprissättning på den svenska elbörsen [5] 

Sverige är numera indelad i fyra elområden. Mellan dessa elområden kan det uppstå 
prisskillnader som har att göra med att det kan uppstå flaskhalsar i elnätet som gör att utbudet 
blir större i ett elområde än i ett annat. Flaskhalsarna förklaras genom att Sverige har generellt 
sett en stor förbrukning av el i söder och en stor produktion i norr samtidigt som det finns 
begränsningar i näten för överföring av el [5]. Handeln med produkterna på elmarknaden är 
viktig för vattenkraftsproducerande företag. De har möjligheten att magasinera vatten och på 
så vis producera då det är fördelaktigt för dem. Därför finns det också strategier för hur bud 
ska läggas på spotmarknaden, marknaden där elpriset bestäms, där hänsyn tas till både 
förväntad vattenkraftsproduktion och elspotspriser [18]. 
 
Nedan följer en kort förklaring över ett urval av produkter som finns på elmarknaden, se även 
Figur 10: 
- FRR-A (frequency restoration reserve – automatic), ej ännu helt driftsatt i Svergie och 

förbises därför i denna studie. 
- FCR (frequency containment reserve), dessa är produkter för primärreglering och en 

mer ingående presentation av dessa ges nedan. De kan vidare delas in i ytterligare 
produkter. D1 och D2 står får hur långt före driftdygnet handeln sker. 
Handelsförfarandet för D2 sker klockan 15.00 två dagar före det aktuella driftdygnet. 
För D1 sker handeln klockan 19.00 dagen före det aktuella driftdygnet. Vidare är FCR 
indelat i två produkter; FCR-N (normal) och FCR-D (disturbed).  

- Spot, spotpriset på el bestäms innan klockan 12.00 dagen före aktuellt driftdygn. Detta 
är det som normalt kallas elpriset. 

- Elbas, en fysisk justermarknad som gör det möjligt med handel upp till en timme innan 
drifttimmen under alla dygnets timmar. Detta är viktigt då kraftbolag ska kunna 
balansera sina bud om det visar sig att de har överskattat eller underskattat förmågan att 
leverera el en eller flera timmar [17].  

- FRR-M (frequency restoration reserve – manuell), kallas även sekundärreglering och 
återställer primärregleringsresurserna. Elproducenter lägger bud för möjligheten för 
Svenska Kraftnät att använda sig av antingen upp- eller nedreglering. Elproducenterna 
får endast betalt om Svenska Kraftnät tar budet. Prissättningen på denna produkt sker 
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genom marginalprissättning. Produkten är viktig för att kunna återställa 
primärregleringens resurser om fortsatta frekvensavvikelser uppstår. 

- Enprisbalans, Svenska Kraftnät behöver uppreglera om systemet är underbalanserat 
vilket de gör genom att köpa el till ett uppregleringspris (högre än spotpriset). Samma 
gäller för om systemet är överbalanserat, då Svenska Kraftnät behöver nedreglera vilket 
de gör genom att sälja till ett nedregleringspris (lägre än spotpriset). 

- Tvåprisbalans, om elproducenter förstärker systemets totala obalans får de då antingen 
betala uppregleringspris alternativt betalt i nedregleringspris beroende på om systemet 
är under- eller överbalanserat och producenten är under- eller överbalanserad. Om 
producenten istället hjälper systemet får de betalt i spotpriset på Nord Pool Spot [5]. 

 
Figur 10 förklarar i vilka tidssteg de olika produkterna handlas i förhållande till drifttimmen.  
 

 
Figur 10 - Översikt på handel i förhållande till aktuellt driftdygn [5] 

Ett aggregat som har utrustning för frekvensreglering kan delta i marknaden för 
primärreglering. Frekvensreglering i sig innebär att ändra sitt ärvärde, alltså vad det 
producerar just nu utifrån frekvensens avvikelse mot det nominella värdet 50 Hz. Det vill säga 
en låg frekvens gör att aggregatet producerar mer för att på så sätt hjälpa frekvensen upp till 
50 Hz i systemet. Tvärtom gäller för en högre frekvens än 50 Hz, då hjälper aggregatet till att 
sänka produktionen vilket i sin tur leder till att frekvensen går ned i nätet.  
 
Bud till primärregleringen ska enligt Svenska Kraftnät baseras på den faktiska kostnaden för 
reglering. Även en vinstmarginal får ingå i beräkningen då det ska vara företagsekonomiskt 
motiverat att tillhandahålla primärreglering [20]. 
 
Handeln med primärreglering är uppdelad i två produkter, FCR-N (frekvensstyrd 
normaldriftsreserv) och FCR-D (frekvenstyrd störningsreserv). De två olika produkterna 
definieras utifrån de frekvensintervall som de är aktiva inom. 
- FCR-N är aktiv inom frekvensintervallet 49,9-50,1 Hz, alltså symmetriskt kring 50 Hz 
- FCR-D är aktiv inom frekvensintervallet 49,5-49,9 Hz, alltså endast vid brist av 

produktion 
Båda produkterna har enheten MW och elproducenter säljer alltså möjligheten för Svenska 
Kraftnät att reglera mot frekvensavvikelser inom de ovan angivna intervallen. [5] Svenska 
Kraftnät är enligt lag ansvariga för att ha en effektreserv om högst 2000 MW [21].  Båda 
produkterna begränsas uppåt av den maximala effekten som aggregatet kan producera. Detta 
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innebär att om elproducenten producerar för nära maximal effekt så begränsar de möjligheten 
att sälja FCR-N och FCR-D. Vidare är kravet från Svenska Kraftnät att leverera all kapacitet 
som säljs på FCR-N eller FCR-D-marknaden. Det finns dock möjlighet till återköp. Se 
exempel 1 i bilaga 7.1 för förklaring till hur FCR-N och FCR-D erbjuds. 
 
Det sker alltså en prioritering mellan att köra aggregatet på full kapacitet och få betalt i 
spotpris eller lämna kapacitet för att kunna sälja primärreglering. Något som även tas med i 
beräkningen är ett magasins vattenvärde. Det är ett mått på hur vatten värderas i ett 
vattenmagasin, alltså ett mått på hur mycket betalt som kan fås i framtiden. Detta prissätts 
med hänsyn till hur mycket vatten som finns i magasinet, hur prognosen ser ut för tillrinning 
till magasinet, om det finns risk för överfyllnad i magasinet och så vidare. På så sätt värderar 
företagen huruvida det är värt att spara vattnet i magasinet till ett senare tillfälle eller om det 
är värt att använda vattnet och få betalt i spotpriset. 
 
Produkten som balansansvariga kan sälja för att erbjuda sekundärreglering kallas FRR-M. 
Balansansvariga lämnar in budstegar där de klargör till vilka priser de kan erbjuda sig att 
antingen avvara produktion eller tillföra produktion. När sedan Svenska Kraftnät behöver 
återställa primärregleringens kapacitet nyttjas dessa prisstegar från balansansvariga 
producenter där de får en prisordnad stege med effekter som de sedan kan använda sig av för 
att ersätta primärregleringens kapacitet. Effekten från sekundärregleringen ersätter alltså 
effekten från primärregleringen. Sekundärregleringens pris sätts genom marginalprissättning. 
 
Vidare finns det även något som kallas balanskraft. De som är balansansvariga har åtagit sig 
att hålla en viss produktionsplan och en viss produktion. Avviker de från produktionsplanen 
kan de bli straffade. Reglermarknaden är kopplat till balansmarknaden och det finns olika sätt 
att bli avräknad, men genom produktionsbalanskraften blir balansansvariga oftast straffade. 
Om balansansvariga förstärker systemets totala obalans får de antingen betala 
uppregleringspris alternativt betalt i nedregleringspris beroende på om systemet är under- eller 
överbalanserat och om producenten är under- eller överbalanserad. Om producenten istället 
hjälper systemet får de betalt i spotpriset på Nord Pool Spot [5]. Se exempel 2 i bilaga 7.1. 

2.5 Anpassning av start/stoppmodell för primärreglering 
Då primärreglering, likt start och stopp, i en turbin är en förändring av driftmönstret 
undersöktes möjligheten att behandla primärregleringens kostnader liknande de metoder som 
använts för att estimera start/stopp-kostnader. Estimering av start/stopp-kostnader kan göras 
på flera sätt. Två av dessa är så kallade top-down strategi och bottom-up strategi. Top-down 
strategin bygger på att jämföra drift och underhållskostnader för ett aggregat med historia av 
många start/stopp mot ett snitt, för att sedan anta att differensen däremellan är knutet till 
start/stopp-kostnader. Detta kan blir svårt i vattenkraftverk eftersom det är svårt att dels 
tillhandahålla relevant data samt att jämföra olika aggregat med varandra då dessa kan ses 
som, vilket nämndes tidigare, unika individer. Bottom-up strategin bygger på att identifiera 
alla möjliga kostnader som är knutna till start/stopp-kostnader för varje komponent. Detta 
lyfter fram alla individuella kostnader, men det är samtidigt svårt att kvantifiera alla 
komponenters kostnader som är knutna till start/stopp och kommer således att vara beroende 
av expertutlåtanden och så vidare [22].  
  
Bjørkvoll och Bakken har tagit fram en modell för att beräkna ett vattenkraftverks start- och 
stoppkostnader [7], [23]. Denna modell har använts och modifierats i denna studie för att 
estimera kostnaden för primärreglering. Nedan följer en redogörelse för principen då en 
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start/stoppkostnadsmodell anpassats till att estimera kostnaden för primärreglering. De 
parametrar som benämns med primärreglering har alltså tidigare omfattat start/stopp. 
 
Beroende på användningsområde för kostnadsmodellen har Bjørkvoll och Bakken tagit fram 
modell för både genomsnittskostnad och marginalkostnad. Användningen av 
genomsnittskostnad sker förslagsvis vid en budgetering för att se till att kostnaderna täcks 
över perioden. Vid planering för drift i vattenkraftverk anser de att marginalkostnaden bör 
användas [23].  
 
Tabell 2 - Parametrar och variabler i start/stoppmodellen 

Parametrar   
𝑅𝐶 renoveringskostnad [SEK] 
𝑇! renoveringsintervall vid normal drift [år] 
𝑇∆! renoveringsintervall vid intermittent drift [år] 
∆𝑛 antal MW primärreglering per år [MWPh/år] 
𝑇! tid till nästa renovering/reinvestering [år] 
𝑇! renoverings-/reinvesteringsintervall [år] 
𝑟 diskonteringsränta [1/år] 
   
Variabler   
𝑐!" Ej diskonterad kostnad per MW primärreglering [SEK/MWPh] 
∆𝐷 Förbrukad driftstid [år/MWPh] 
∆𝐿𝑇 Reducering av livslängd vid en MW primärreglering [år/MWPh] 
𝑃𝑉! Kostnad för en indefinit serie av renoverings-

/reinvesteringscykler vid normal drift 
[SEK] 

𝑃𝑉∆! kostnad för en oändlig serie av renoverings-
/reinvesteringscykler vid intermittent drift 

[SEK] 

∆𝑃𝑉 𝑃𝑉! − 𝑃𝑉∆! [SEK] 
𝑉! Värdet av alla framtida renoveringskostnader utan 

primärreglering vid tidpunkten för den första 
renoveringen 

[SEK] 

𝑃𝑉!" Nuvärdet för k extra MW primärreglering [SEK] 
𝑚𝑐!" marginalkostnaden för en extra MW primärreglering [SEK] 
 
För att mäta primärregleringen används i denna studie den fiktiva enheten MWPh som står för 
tillhandahållandet av en MW primärreglering i timmen. Förenklat är detta alltså möjligheten 
för Svenska Kraftnät att justera en MW för reglering under denna timme. Enheten MWPh/år 
blir då antalet tillhandahållna MWPh primärreglering per år. 
 
En komponent anses ha en viss driftstid. En MW primärreglering anses då förbruka en viss 
del av denna driftstiden. Förbrukad driftstid, ∆𝐷, är ett antagande om att en MW 
primärreglering är ekvivalent med ett antal timmar förbrukad driftstid. Övergången från en 
normal drift till en intermittent drift orsakar att renoveringskostnaden ökar från 𝑅𝐶/𝑇! till 
𝑅𝐶/𝑇∆!. 
 
En ej diskonterad kostnad per MWPh primärreglering ges då av: 
 

𝑐!" =
1
∆𝑛

𝑅𝐶
𝑇∆!

−
𝑅𝐶
𝑇!

. [SEK/MWPh] (1) 
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I följande resonemang behandlas livslängder vilket gör det fördelaktigt att byta ut förbrukad 
driftstid, ∆𝐷, mot förlorad livslängd, ∆𝐿𝑇. Detta har en större betydelse när modellen används 
för start/stoppkostnader, men när aggregatet används kontinuerligt är ∆𝐿𝑇 ekvivalent med 
∆𝐷. Antagandet om att aggregatet används kontinuerligt görs eftersom denna studie fokuserar 
på drift med primärreglering vilket inte påverkas av aggregatets antal start/stopp som 
modellen först var skapad för. Hur förhållandet mellan förbrukad driftstid, ∆𝐷, och förlorad 
livslängd, ∆𝐿𝑇, när modellen används för start/stoppkostnader kan läsas mer om i Bjørkvoll 
och Bakkens artiklar. 
 
Den reducerade livslängden, ∆𝐿𝑇, för en komponent vid en MW primärreglering ges nedan: 
 

∆𝐿𝑇 =
𝑇! − 𝑇∆!
∆𝑛 ∙ 𝑇∆!

. [år/MWPh] (2) 

 
Marginalkostnad 
 
Antag att en komponent har en given tid till nästa renovering, 𝑇! år. Med ett definerat 
driftmönster följer sedan renoveringar med ett konstant intervall, 𝑇! år, där 𝑇! ≤ 𝑇!. Vid 
varje renovering följer en kostnad, 𝑅𝐶. Se Figur 11. 
 

 
Figur 11 – Kassaflöde för renoveringsintervall 

Antag att varje MW primärreglering reducerar kvarvarande livslängd på komponenten med 
∆𝐿𝑇. En MW primärreglering förflyttar då nästa renovering närmare i tid. Detta illustreras i 
Figur 12. 

 

𝑇" 𝑇# 

- RC - RC -RC -RC 

Tid 
0 
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Figur 12 - Kassaflöde för renoveringsintervall med tidsskifte 

Värdet av alla framtida renoveringskostnader utan primärreglering vid tidpunkten för den 
första renovering ges av: 
 

𝑉! =
𝑅𝐶

1− 𝑒!!!!  . [SEK] (5) 

 
Nuvärdet fås genom att diskontera ekv. (5) med den återstående tiden till den första 
renovering så som i ekv. (6): 
 

𝑃𝑉! =
𝑅𝐶

1− 𝑒!!!! ∙ 𝑒
!!!!  . [SEK] (6) 

 
Ytterligare k extra MW primärreglering idag kommer då att reducera den återstående 
livslängden av komponenten med 𝑘 ∙ ∆𝐿𝑇, och den återstående tiden till nästa renovering blir 
då (𝑇! − 𝑘 ∙ ∆𝐿𝑇). Nuvärdet under antagandet om k extra MWPh primärreglering idag är då: 
 

𝑃𝑉!" =
𝑅𝐶

1− 𝑒!!!! ∙ 𝑒
!! !!!!∙∆!" . [SEK]  

 
 
Den genomsnittliga kostnaden per extra MW primärreglering, eller marginalkostnaden, är då: 
 
𝑚𝑐!" = (𝑃𝑉!" − 𝑃𝑉!)/𝑘 = 
 

=
1
𝑘 ∙

𝑅𝐶
(1− 𝑒!!!!) ∙ 𝑒

!∙!∙∆!" − 1 ∙ 𝑒!!!! . 

 
 
[SEK/MWPh] 

 
Föresatt att 𝑟 ∙ 𝑘 ∙ ∆𝐿𝑇 är litet kan uttrycket förenklas: 
 

𝑚𝑐!" ≈
𝑅𝐶

1− 𝑒!!!! ∙ 𝑟∆𝐿𝑇 ∙ 𝑒!!!! . [SEK/MWPh] (7) 

 
Notera att antal MWPh för, k, inte längre ingår i ekvation (7) vilket beror på att 
marginalkostnaden är appoximativt konstant. 
 

 

𝑇" 

𝑇# 

-RC -RC -RC -RC 

Tid 
0 

𝑇"∗ ∆𝐿𝑇 
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Första faktorn i ekvation (7) indikerar nuvärdet av alla framtida renoveringar vid tidpunkten 
för den första renoveringen. Den andra faktorn indikerar att alla framtida renoveringar skiftas 
en viss tid ∆𝐿𝑇. Sista faktorn nuvärdesberäknar kostnaden från tidpunkten vid den första 
renoveringen till nutid. Likt som priset för genomsnittskostnaden rör sig marginalkostnaden 
linjärt med en förändring av renoverings-/reinvesteringskostnad och kalkylränta. Vidare 
kommer antalet MW primärreglering indirekt påverka utfallet av marginalkostnaden. Detta 
för att ett högre antal MW primärreglering ökar värdet på nämnaren i uträkningen för ∆𝐿𝑇, 
(2), och sannolikt även kommer att påverka uppskattningen om tid till nästa 
renovering/reinvestering för intermittent drift. 

2.6 Weibull-fördelning 
För att simulera kostnadsmodellen behövs en passande fördelning för att kunna generera 
slumpvisa livslängder. Många olika felorsaker kan beskrivas med Weibull-fördelningen. 
Denna fördelning är mycket vanlig att använda för att modellera livslängden för tekniska 
komponenter. En fördel med Weibull-fördelningen är att den inte antar negativa värden som 
exempelvis normalfördelning kan göra. Med dess parametrar kan formen justeras vilket gör 
att den passar bra för ändamålet i denna studie. Den två-parametriska Weibull-fördelningen 
beskriver alltid tidpunkter för fel som startar från 𝑡 = 0. De två parametrarna är 
skalningsparametern, 𝜆, och formparametern, 𝑘. Skalningsparametern är ett estimat av 
medelvärdet och visar läget på fördelningen. Formparametern är ett mätvärde för den 
statistiska spridningen för tidpunkter för fel [24]. 
 
Täthetsfunktionen ges nedan: 
 

𝑓 𝑥; 𝜆, 𝑘 =
𝑘
𝜆
𝑥
𝜆

!!!
𝑒!

!
!

!

, 
 (8) 

 
där 𝜆 är skalningsparametern och 𝑘 är formparametern. Vidare kan den förväntade 
livslängden, m, uttryckas med hjälp av parametrarna från Weibull-fördelningen så som visas 
nedan: 
 

𝑚 =
𝜆

Γ 1+ 1
𝑘

, 
 (9) 

 
där Γ( ) är gammafunktionen som är en generalisering av fakultet till alla positiva reella tal, 
Γ 𝑛 + 1 = 𝑛!.  

2.7 Monte Carlo-metoder 
Det krävs en bra metod för att kunna simulera kostnadsmodellen. För att skaffa information 
om storheter så som sannolikheter och väntevärden kan simuleringsstudier, även kallat Monte 
Carlo-metoder, användas. Dessa används ofta då det är svårt att beräkna problemet analytiskt. 
Simuleringen förlitar sig på en slumpmodell som genererar slumptal från de ingående 
fördelningarna. Efter detta räknas storheten som eftersöks. Vidare görs detta ett stort antal 
gånger och om n är antalet gånger som simuleringen har upprepats så säger satsen om Stora 
talens lag att skattningen konvergerar mot det sanna värdet då 𝑛 → ∞ [25]. I denna modell 
genereras slumptal för livslängderna för de olika komponenterna. Slumptalen hämtas från 
Weibull-fördelning där fördelningens parametrar har estimerats utifrån de uppskattade 
livslängderna och konfidensintervallen som tagits fram med hjälp från referensgruppen. 
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2.8 Korttidsplanering av vattenkraft 
För att vidare kunna analysera hur driften påverkas av primärreglering bör viss kännedom 
finnas om optimeringsmodellen som används inom vattenkraft. Optimeringsmodellen syftar 
till att hitta den optimala driften avseende maximering av vinst för ett vattenkraftverk med 
flera turbiner. Problemet är av blandad-ickelinjär heltalsstruktur. Med modern blandad-linjär 
heltalsprogrammering (MILP, mixed-integer linear programming) kan detta lösas med god 
effektivitet i termer av lösningsnoggrannhet och beräkningstid. Vidare är uppställningen 
anpassad för de aggregat och system som Skellefteå Kraft innehar. Även handelsprodukten 
för primärreglering är tillagd i modellen. En optimering sker aldrig isolerat från de andra 
aggregaten i samma älv. Det är ett komplext system av vattenkraftverk längs en älv och 
driften i ett aggregat påverkar driften i de andra. Det är många aspekter att ta hänsyn till och 
tillrinningen i ett vattenkraftsmagasin är direkt beroende av körningen i aggregaten ovanför 
och nedanför magasinet. Exempelvis kan inte ett aggregat köras för fullt högt uppe i älven 
utan att även aggregat nedströms påverkas. Detta eftersom varje magasin har ytnivåer de 
måste förhålla sig till. Att endast fokusera på ett aggregat kan göra att resultatet blir något 
missvisande, men troligtvis kan en uppskattning göras utifrån ett sådant försök och vidare 
efterforskning kan göras.   
 
Själva optimeringsmodellen maximerar alltså vinsten. Något förenklat sätts elproduktionen 
som funktion av tappningen. Alltså, givet olika mängd flöden fås elproduktionen. Eftersom 
sambandet mellan dem är en ickelinjär funktion måste detta approximeras med en linjär eller 
styckvis linjär funktion. En förenklad förklaring över hur detta löses är att elproduktionen som 
funktion av tappning delas in i olika segment. Brytpunkterna mellan segmenten sätts då 
lämpligtvis i de punkter där de lokala maximum av verkningsgrader återfinns. Utifrån detta 
delas den totala tappningen upp i en variabel per segment. Binärer används för att begränsa 
optimeringen till att använda ett segment åt gången. Den totala elproduktionen kan sedan 
beräknas och optimeras. Vidare innehåller modellen begränsningar och i Skellefteå Krafts fall 
även tillägg för primärregleringens produkter. Exempelvis läggs begränsningar in för att 
förhindra drift i ”förbjudna zoner”, alltså i vattenflöden där turbinen inte arbetar optimalt. Det 
skulle kunna vara vid låga flöden eftersom turbinen då kan ta skada av onormala vibrationer 
och liknande. Begränsningar för i vilka nivåer magasinet får variera mellan samt hur snabbt 
nivån i magasinet får fluktuera. Även parametrar så som vattenvärde läggs in i modellen, 
alltså om det finns uppskattningar som tyder på att mer vinst kan göras om produktionen 
flyttas fram då spotpriset estimeras vara högre. Notera att detta är en förenklad version hur 
optimeringsmodellen fungerar. För vidare läsning se delar av Lennart Söder och Mikael 
Amelins kompendium ”Effektiv drift och planering av kraftsystem” [26] samt artikeln ”An 
MILP Approach for Short-Term Hydro Scheduling and Unit Commitment With Head-
Dependent Reservoir” [27].   
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3 Metod 
I kapitlet redogörs tillvägagångssättet som anses vara grund till lösningen av problemet.  

3.1 Litteraturstudie 
Under studiens gång har ett flertal artiklar, rapporter, konferenshandlingar, avhandlingar, 
webbsidor och böcker använts som teoretiskt underlag. Till varje referens finns en 
källhänvisning. En mer  detaljerad beskrivning av hänvisningarna återfinns i rapportens 
referenslista. Under studiens uppstartsfas eftersöktes ett brett spektrum av underlag för att 
försöka täcka många infallsvinklar. Då det specifika området ”kostnader orsakade av 
frekvensreglering” saknade tidigare forskning påbörjades eftersökning av relevant underlag 
för att lösa problemfrågeställningen. Fokus riktades mot kostnadsuppskattningar för 
vattenkraftsverks delmoment samt dess underhållskostnader var på start/stopp-kostnader 
återfanns i forskningsartiklar och uppsatser. Det skulle tillsynes vara en bra grund att arbeta 
vidare med och utveckla till att handla om primärregleringens kostnader. 

3.2 Intervjuer 
Under examensarbetets gång har diskussion förts med ett antal personer. Kontakt med 
personer både inom Skellefteå Kraft och utanför företaget har tagits för att fånga olika 
infallsvinklar samt ge nödvändig information rörande problemet. Se bilaga 7.3 för information 
om vilka personer som diskussion förts med alternativt intervjuats samt vilket område som 
berördes. 

3.3 Underhållsstrategi på Skellefteå Kraft 
Ett studiebesök gjordes i Selsfors vattenkraftverk tillsammans med anläggningsingenjören 
Johan Lundström. Rundvisningen klargjorde ett vattenkraftverks uppbyggnad i allmänhet och 
i synnerhet aggregatet Selsfors G1 eftersom studien avgränsats till detta aggregat. Nedan 
följer underhållsstrategin som Skellefteå Kraft använder sig av och som framkom i samband 
med studiebesöket. 
 
Skellefteå Kraft bedriver idag ett tillståndsbaserat underhåll för deras vattenkraftverk. 
Strategin utgår från ett periodiskt underhållsarbete som består av ronder, inspektioner och 
översyner.  
- Ronder görs varje vecka där ett antal kontroller utförs och mätvärden sparas i en 

databas. Även syn, hörsel och känsel används för att upptäcka eventuella avvikelser. 
Med dessa ronder kan omedelbara avvikelser upptäckas, men även trender för 
komponenters tillstånd analyseras.  
- Inspektioner utförs en gång per år. Vid en inspektion stoppas aggregatet och de delar 

som ligger ovanför vattennivån inspekteras.  
- Översyn sker normalt var tredje år. Turbinen töms då på vatten och möjliggör kontroll 

av delar som normalt är under vatten så som löphjul, löphjulskammare och ledhjul. 
Anger översynen att tecken på att en felaktighet börjar uppstå kan tiden till nästa 
översyn komma att förkortas till mindre än tre år [28]. 

 
Vidare kan olika skadetyper och felorsaker förekomma på kaplanturbiner så som korrosion, 
utmattning, kavitation, mekaniskt slitage, sanderosion, rivning, hamring, oljeläckage och så 
vidare. Exakt vilka felorsaker som kan orsakas av primärreglering utreds inte vidare i denna 
studie mer än att ett antagande görs om att det sker ett ökat mekaniskt slitage på lager och 
ökat slitage i allmänhet på de delar som rör sig vid primärreglering.  
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En generell värdering för livslängd är mycket svårt att göra för vattenkraftsturbiner. Många 
faktorer som konstruktionslösningar, vattenkvalitet, anläggningsförhållanden etc. påverkar 
skadetyper, tillståndsutveckling och sedermera också levnadstiden. Vattenkraftsturbiner är i 
regel unika konstruktioner som är anpassade för de speciella förhållanden som råder på den 
specifika platsen. Livslängder bör därför estimeras för en bestämd komponent i en bestämd 
vattenkraftsturbin där faktorer är mer kända. Detta skulle kunna reducera osäkerheten i 
estimeringen [29].  
 
Ett optimalt underhållsarbete är svårt att uppnå eftersom livstiden för olika komponenter och 
dess påverkan vid ett eventuellt fel inte är känt. Det är svårt att estimera sannolikheten för 
olika utfall då data och statistik saknas. Ett alltför frekvent underhåll skulle kunna dölja 
komponenters verkliga livslängd då de renoveras/byts ut innan de är förbrukade. Skellefteå 
Krafts underhållsstrategi ger i detta fall möjlighet att estimera livslängder på komponenter 
utifrån känsla och erfarenhet då åtgärder görs när fel eller avvikelser upptäcks. Detta gör att 
skador och slitage inte döljs av ett alltför frekvent underhåll [23]. Detta motiverar studiens 
fortsatta arbete eftersom möjligheterna till ett reellt resultat är goda. 

3.4 Referensgrupp 
För att kunna använda kostnadsmodellen som anpassats till primärreglering, se avsnitt 3.5, 
behövs estimeringar från personer med god insikt i drift och underhåll i ett vattenkraftverk. En 
referensgrupp bildades för att kunna estimera kostnader, livslängder på komponenter samt ge 
värdefullt stöd under studiens tid. Att betona är att det kan vara svårt att värdera levnadstider 
på många av komponenterna endast utifrån expertkunskap [29]. Detta gör att resultatet inte 
kan ses som exakt utan som en uppskattning. Generellt sett är det svårt att estimera parametrar 
i olika fördelningar som exempelvis Weibull-fördelningen. Att då försöka låta en 
referensgrupp, som har lite erfarenhet av vald fördelning, estimera parametrarna blir 
vanskligt. Istället riktades fokus mot att estimera livslängder, sannolikheter och så vidare. Se 
punkter nedan om vad som togs fram med hjälp av referensgruppen. Estimeringar av detta 
slag baseras ofta på tumregler. Dessa tumregler kallas heuristik och om dessa leder till 
systematiska fel handlar det om partiskhet, bias på engelska. Framkommer det att partiskhet 
existerar kan försök göras för att justera detta. Meyer och Booker menar dock på att experter 
som estimerar de 5e och 95e percentilerna egentligen är 30-40 och 70-60 percentilerna. 
Estimeras maximum och minium är det egentligen de 5-10 och 95-90 percentilerna som 
estimeras och ett försök till ett uppskattat medelvärde är oftast medianen. Detta bör tas i 
beaktning och om inte justeringar görs så bör ändå vetskapen om dessa beteenden finnas  
[30]- [31]. 
 
Personerna som ingick i referensgruppen ses i Tabell 3. 
 
Tabell 3 - Referensgrupp 

Namn Befattning 
Lars Bohlin Gruppchef 
Jenny Jungstedt Projekt- och utvecklingsingenjör 
Johan Lundström Anläggningsingenjör 
Frida Stenlund Projektledare 
Susanne Örhvall Gruppchef / Utvecklingsingenjör 
 
Material som togs fram med hjälp av referensgruppen var följande: 
- Vilka komponenter som kan antas få en kortare livslängd på grund av primärreglering. 
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- Estimerade livslängder för ovan nämnda komponenter dels för drift utan 
primärreglering samt för drift med primärreglering. 
- Eventuella beroenden mellan komponenters slitage. 
- Turbinens livslängd som helhet, dels för drift utan primärreglering samt för drift med 

primärreglering. 
- Konfidensintervall för livslängderna där sannolikheten att den estimerade livslängden 

låg med 90 % sannolikhet innanför den undre och övre gränsen. 
 

I bilaga 7.4 återfinns uppskattningar som referengruppen gjorde för livslängder på 
komponenter, kostnader för renoveringar samt tiden som en renovering förväntas ta. 

 
Antaganden som gjorts vid diskussioner med referensgruppen är dessa: 
- Ytterligare risk för totalt haveri tas inte med i beräkningen vid drift med 

primärreglering. Osäkerheten kring en sådan uppskattning skulle vara för stor vilket 
troligen skulle leda till mer osäkerhet i kostnadsuppskattningen. Samtidigt skulle risken 
för totalt haveri öka med en så pass liten grad att den troligen kan bortses. 
- Då primärregleringen troligtvis orsakar felorsaker på en relativt lång horisont antas 

akuta problem inte bero på primärreglering. Detta gör att antagande om att renoveringar 
och reinvesteringar kan göras vid tillfällen som anses mest fördelaktiga med avseende 
på vinstmaximering. Alltså räknas intäktsbortfallen, som sker vid ett stopp i aggregatet, 
då förlusten blir som minst. 

3.5 Beräkning av kostnader kopplade till primärreglering 
Ansatser till att finna modeller och beräkningar för hur kostnader kopplade till 
primärreglering estimeras har gjorts. Utfallet av eftersökningen resulterade i att ingen tidigare 
dokumentation till en sådan estimering har hittats. Vidare har diskussion förts med forskare, 
anställda på Skellefteå Kraft och även anställda på andra kraftföretag samt andra intressenter 
(se bilaga 7.3 för översikt över kontaktpersoner).  Kontentan av dessa diskussioner var att 
inspiration till kostnadsberäkningar för primärreglering kan hämtas från kostnadsmodeller 
kopplade till start och stopp i aggregat. Detta främst för att det inte fanns något entydigt sätt 
att estimera kostnader för primärreglering samt att mängden data för slitage är bristfällig om 
inte obefintlig.   
 
Kostnadsmodellen skapas med grund i modellen för start och stopp-kostnader så som 
förklarats i avsnitt 2.5. Som nämndes i det avsnittet modifierades alltså start/stoppmodellen 
för att passa primärreglering som denna studie bygger på. Eftersom modellen kommer att 
använda de estimeringar och uppskattningar som gjordes med hjälp av referensgruppen bör 
metoder som kan estimera kostnader utifrån det intervall som uppskattades användas. För att 
kunna använda intervallet bör en lämplig fördelning användas så att livslängder kan slumpas 
utifrån vald fördelning för att sedan kunna simuleras. Simulering görs för att kunna få fram ett 
väntevärde på kostnaderna och samtidigt kunna uppskatta osäkerheten i resultatet. Eftersom 
stora delar av studien är byggd på uppskattningar från referensgruppen finns en osäkerhet i 
beräkningarna vilket kan uppskattas med av simuleringar och dess standardavvikelser samt 
varianser. Simuleringarna görs då livslängderna på de olika komponenterna slumpas från den 
valda fördelningen och på så vis kan ett väntevärde på kostnaden fås fram. 

3.5.1 Kostnadsmodell för renoveringskostnader 
Vid analys av de uppskattade livslängderna på de olika komponenterna som har tagits fram 
med hjälp av referensgruppen ses att varken diskonterad genomsnittskostnad eller 
marginalkostnad från den modifierade start/stoppmodellen kan användas rakt av. Detta främst 
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på grund av att kostnader för primärreglering omfattar olika livslängder på olika komponenter 
och behöver således vara en summa av dessa. Nedan följer en förklaring över 
kostnadsmodellen. 
  
Låt en reinvestering av turbinen vara den livslängd som är längst av alla komponenter. Detta 
ter sig naturligt då alla komponenter normalt byts ut vid en större reinvestering oberoende av 
deras återstående livslängder. Det är alltså inte normalt att återanvända komponenter som 
skulle haft några års livslängd kvar vid en reinvestering. De övriga komponenterna som 
normalt renoveras uppskattas ha en livslängd som är kortare än turbinen i helhet. Se Figur 13 
för visualisering. 
 
Då en marginalkostnad tar hänsyn både till tid till första renovering och efter det tiden mellan 
renoveringar kan denna kostnad beräknas för varje komponent enskilt. Totalkostnaden är 
sedan summan av de enskilda kostnaderna. I de fall ett renoveringsintervall för en komponent 
är kortare än halva intervallet för turbinreinvesteringen kommer troligen två renoveringar 
hinna ske innan turbininvesteringen sker, se Komponent 2 i Figur 13. Detta tas något 
förenklat i beaktning vid beräkningen av totalkostnaden genom att dela upp den berörda 
komponenten som om de vore två separata komponenter med olika renoveringsintervall. Det 
viktiga för varje komponent är tiden till den första renoveringen, därefter sker en renovering 
med samma intervall som turbinreinvesteringen. Se Figur 14 för visualisering.  
 
 

 
Figur 13 - Skiss över komponenters livslängder 

 

Turbin 

Komponent 1 

Komponent 2 

40  

25  

15  15  

[år]  
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Figur 14 - Principskiss över livslängder och renoverings-/reinvesteringsintervall där 𝑻𝑭 är tiden till nästa renovering 
och 𝑻𝑹 är tiden mellan renoveringarna 

Totalkostnaden beräknas så som ekvation (8) där summan av kostnaderna för alla 
komponenter ger totalkostnaden. Varje term är då hämtad från ekvation (7). 
 

𝑚𝑐!" =
𝑅𝐶!

1− 𝑒!!!!!
∙ 𝑒!∆!!! − 1 ∙ 𝑒!!!!!   

!

!!!

, 
[SEK/MWPh] (10) 

 
där summationen tas över komponenterna i från Tabell 5 . 
 
I Tabell 4 listas de komponenter som anses få ökat slitage pga. primärreglerng. I Tabell 5, är 
komponenterna i ledhjulet sammansatta och hanteras som en komponent. Detta görs efter 
antagandet om att uppstår behovet av att byta en av dessa komponenter så kommer de andra 
komponenterna också vara i sådant skick att de behöver bytas. Därav är dessa satt som en 
sammansatt komponent för att förenkla modellen. Förenklingen kommer troligtvis inte att 
påverka resultatet nämnvärt eftersom ledhjulslagrena antas ha ungefär samma livslängd. Vad 
gäller löphjulslagrena byts alla ut samtidigt vid en renovering eftersom kostnaden att montera 
ned löphjulet i sig är så pass hög och att spara på ett halvslitet lager troligen medför större 
kostnader än att byta ut det direkt. 
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Tabell 4 - Komponenter utsatta för extra slitage pga. primärreglering 

Komponenter 
Servomotor 
Ledskenelänklager 
Ledskenelager 
Ledskenetapplager 
Tätningar vid ledskenelager 
Löpskoveltapplager 
Löpskovellänklager 
Löpskovelvevlager 
Turbin 
 
Tabell 5 - Komponenter som används i kostnadsmodellen där komponenter med samma antagna livslängder sätts 
sammans 

Nr i modell Komponenter 
1 Servomotor 
2 Ledskenelänklager, ledskenelager, ledskenetapplager, tätningar vid 

ledskenelager 
3 Löpskoveltapplager, löpskovellänklager, löpskovelvevlager 
4 Turbin 
 
Livslängder för komponenter samt turbin är estimerade av referensgruppen så att den 
uppskattade livslängden med 90 % sannolikhet ligger innanför ett övre och ett undre värde. 
Kostnadsmodellen simuleras fram med antagande om att komponenternas livslängder är 
Weibull-fördelade. Se avsnitt 2.6 för vidare förklaring angående Weibull-fördelning. Monte 
Carlo-metoder används för att simulera förloppet och antalet simuleringar sätts till 10 000 
gånger. Se avsnitt 2.7 för vidare förklaring angående Monte Carlo-metoder.  Den reducerade 
livslängden, ∆𝐿𝑇, för en komponent vid en MWPh primärreglering ges av  ekvation (2) där  
𝑇!,𝑇∆! är Weibull-fördelade slumpvariabler. Se förklaring till den valda fördelningen i 
avsnittet 3.5.3. 

3.5.2 Totalkostnad 
Kostnaden från ekvation (10) kommer enbart att ta hänsyn till slitagekostnader som bidrar till 
att renoveringar och reinvesteringar sker tidigare än förväntat. För att få en helhetsbild av vad 
primärreglering kostar bör även andra kostnader tas hänsyn till. Dessa kostnader rör 
administration, system, verkningsgradsförluster (både från felkombinering och frekvensfel), 
spotförädlingsförluster samt risk, se nästa stycke för förklaring över dessa poster. Endast 
slitagekostnaden kommer att beräknas  från grunden i denna studie. De andra kostnaderna har 
estimerats på Skellefteå Kraft sedan tidigare och därför läggs enbart fokus på att justera dessa 
estimeringar så att de enbart behandlar kostnaden för det angivna aggregatet och produkten.  
 
Administrativa kostnader baseras på en uppskattning av arbetstid som krävs för handeln med 
primärreglering. Systemkostnader är en uppskattning av kostnad för de olika mjukvaror och 
styrsystem som behövs vid planering och optimering. Verkningsgradsförluster från 
felkombinering uppskattas med grund i att primärreglering med kaplanturbin leder till 
felkombinering och därmed också verkningsgradsförluster. Verkningsgradsförluster från 
frekvensfel är en formel som tillhandahålls av Svenska Kraftnät och som tar hänsyn till att 
turbinen inte körs på optimala verkningsgrader då den justerar för frekvensen, vilket leder till 
små och kontinuerliga verkningsgradsförluster. Spotförädlingsförluster är skillnaden i 
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spotintäkt då aggregatet optimeras mot spot jämfört då aggregatet optimeras för spot och 
primärreglering samtidigt. Kostnaden för risk hanterar risken för bl.a. återköp av exempelvis 
såld primärreglering. Då primärregleringen innehåller två produkter, FCR-N och FCR-D (från 
normal drift och störd drift), kan kostnaden beräknas för dessa separat eller tillsammans. Detta 
resulterar i att tre olika kostnader beräknas. 
 
Tabell 6 - Parametrar och variabler för totalkostnaden 

Parametrar   
𝑠𝑙𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒!"# slitagekostnad per MWPh primärreglering, se       

ekvation (8) 
[SEK/MWPh] 

𝐴𝐾 administrationskostnad, klumpsumma för alla Skellefteå 
Krafts primärreglerande aggregat 

[SEK] 

𝑆𝐾 systemkostnad, klumpsumma för alla Skellefteå Krafts 
primärreglerande aggregat 

[SEK] 

𝑅 riskkostnad, klumpsumma för alla Skellefteå Krafts 
primärreglerande aggregat 

[SEK] 

𝑉𝐾 kostnad för verkningsgradsförlust från kombineringsfel, 
kostnad för enskilt primärreglerande aggregat 

[SEK] 

𝑉𝐹 kostnad för verkningsgradsförlust från frekvensfel, 
kostnad för enskilt primärreglerande aggregat 

[SEK] 

𝑆𝐹 kostnad för spotförädlingsförlust, kostnad för enskilt 
primärreglerande aggregat 

[SEK] 

𝐹𝐶𝑅!" antal MWPh primärreglering för Selsfors G1 [MWPh] 
𝐹𝐶𝑅𝑁!" antal MWPh FCR-N för aggregat Selsfors G1 [MWPh] 
𝐹𝐶𝑅𝐷!" antal MWPh FCR-D för aggregat Selsfors G1 [MWPh] 
𝐹𝐶𝑅!""# antal MWPh primärreglering för alla Skellefteå Krafts 

primärreglerande aggregat 
[MWPh] 

𝐷𝐻!" antal drifttimmar för aggregat Selsfors G1 [h] 
𝐷𝐻!" antal drifttimmar för aggregat Selsfors G2 [h] 
𝑥!"#ä%#.!"#$ andel av intäkten från FCR-N av den totala intäkten för 

det givna aggregatet 
[SEK] 

𝑥!"#ä%#.!"#$ andel av intäkten från FCR-D av den totala intäkten för 
det givna aggregatet 

[SEK] 

   
Variabler   
𝐹𝐶𝑅!" kostnad för administration per MWPh primärreglering [SEK/MWPh] 
𝐹𝐶𝑅!"!!"!!"!! kostnad för administration, system och risk tillsammans 

per MWPh primärreglering 
[SEK/MWPh] 

𝐹𝐶𝑅!"!!" kostnad för verkningsgradsförluster från kombineringsfel 
och spotförädlingsförluster tillsammans per MWPh 
primärreglering 

[SEK/MWPh] 

𝐹𝐶𝑅!"#$%&' kostnad per MWPh primärreglering [SEK/MWPh] 
𝐹𝐶𝑅𝑁!"#$%&' kostnad per MWPh FCR-N [SEK/MWPh] 
𝐹𝐶𝑅𝐷!"#$%&' kostnad per MWPh FCR-D [SEK/MWPh] 
 
Administrations-, system-,  riskkostnader samt kostnader för verkningsgradsförluster gällande 
frekvensfel är uppskattningar gjorda för alla aggregat som tillhandahåller primärreglering 
inom Skellefteå Kraft. Därför beräknas kostnaden för dessa aktiviteter i förhållandet av 
andelen primärreglering för det givna aggregatet av den totala mängden primärreglering från 
alla aggregat hos Skellefteå Kraft som tillhandahåller primärreglering så som visas nedan: 
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𝐹𝐶𝑅!"!!"!!"!! = 𝐴𝐾 + 𝑆𝐾 + 𝑉𝐹 + 𝑅 ∙
𝐹𝐶𝑅!"
𝐹𝐶𝑅!""#

/𝐹𝐶𝑅!" 

 

=
𝐴𝐾 + 𝑆𝐾 + 𝑉𝐹 + 𝑅

𝐹𝐶𝑅!""#
. 

 
 
[SEK/MWPh] 

 
 
(11) 

 
Kostnaderna för verkningsgradsförluster, gällande felkombinering,  samt 
spotförädlingskostnaden uppskattas för det givna vattenkraftverket enskilt och behöver 
således delas upp mellan de olika aggregaten inom vattenkraftverket då studien enbart 
behandlar ett aggregat. I studien avses aggregatet Selsfors G1 och i samma vattenkraftverk 
finns ytterligare ett aggregat, Selsfors G2. För att dela upp kostnaden mellan dessa två 
aggregat jämförs antalet drifttimmar och fördelas efter mängden drifttimmar i förhållande till 
hela vattenkraftverket som nedan: 
 

𝐹𝐶𝑅!"!!" = (𝑉𝐾 + 𝑆𝐹) ∙
𝐷𝐻!!

𝐷𝐻!" + 𝐷𝐻!"
/𝐹𝐶𝑅!" =

𝑉𝐾 + 𝑆𝐹
𝐹𝐶𝑅!""#

 . [SEK/MWPh] (12) 

 
Vid sammansättning av ekvation (11) och ekvation (12) samt att slitagekostnaden adderas fås 
totalkostnaden nedan: 
 

𝐹𝐶𝑅!"#$%&' = 𝑠𝑙𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒!"# + ( 𝐴𝐾 + 𝑆𝐾 + 𝑉𝐹 + 𝑅 ∙
𝐹𝐶𝑅!"
𝐹𝐶𝑅!""#

+ 𝑉𝐾 + 𝑆𝐹 ∙
𝐷𝐻!"

𝐷𝐻!" + 𝐷𝐻!"
)/𝐹𝐶𝑅!" . 

 
 
[SEK/MWPh] 

 
 
(13) 

 
Notera att det inte är helt givet hur kostnader ska delas upp dels mellan vattenkraftverken och 
dels mellan FCR-N och FCR-D. Diskussion kommer att föras senare i denna studie rörande 
detta. Exempelvis är kostnaden för spotförädlingsförlusten relativt högt jämfört med de andra 
aktiviteterna och för denna kostnad kan diskussion föras om detta är en aktivitet där 
kostnaderna bör delas mellan alla vattenkraftverk eller, som i nuvarande studie, enbart det 
valda aggregatet.  
 
Då ekvation (13) är en samlingskostnad för både FCR-N och FCR-D finns det intresse av att 
räkna ut kostnaderna för dessa separat. Anledningen till detta är för att det är två olika 
produkter som kan skiljas från varandra vid planering och optimering. Skellefteå Kraft 
optimerar inte dessa separat idag utan de behandlas på samma vilkor. Vid en drifttimme då 
utrymmet för möjligheten att tillhandahålla primärreglering är begränsat, exempelvis vid en 
tidpunkt då spot prioriteras, ”fylls” först FCR-N och därefter tillhandahålls FCR-D i mån av 
utrymme. För att dela upp kostnaden från ekvation (13) delas detta mellan FCR-N och FCR-D 
som uppställningen nedan: 
 
𝐹𝐶𝑅!" ∙ 𝐹𝐶𝑅!"#$%&' = 
 
𝐹𝐶𝑅𝑁!" ∙ 𝐹𝐶𝑅𝑁!"#$%&' + 𝐹𝐶𝑅𝐷!" ∙ 𝐹𝐶𝑅𝐷!"#$%&' , 

 
 
[SEK] 

 
 
(14) 

 
Ekvation (14) visar att kostnaden för det totala mängden primärreglering är ekvivalent med 
kostnaderna för primärregleringen inom normal drift och störd drift tillsammans där 
𝐹𝐶𝑅𝑁!"#$%&' och 𝐹𝐶𝑅𝐷!"#$%&' är den totala kostnaden för FCR-N och FCR-D separat. 
Uppdelningen mellan FCR-N och FCR-D sker dock inte jämlikt mellan dessa två då det 
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skiljer sig i intäkt och driftmönster mellan de två produkterna. Exempelvis kan först den 
administrativa kostnaden från ekvation (11) lösas separat så som visas nedan: 
 

𝐹𝐶𝑅!" = 𝐴𝐾 ∙
𝐹𝐶𝑅!"
𝐹𝐶𝑅!""#

/𝐹𝐶𝑅!" =
𝐴𝐾

𝐹𝐶𝑅!""#
 . [SEK/MWPh] (15) 

 
Likt ekvation (14) kan då den administrativa kostnaden från ekvation (15) delas upp mellan 
FCR-N och FCR-D, men med förbehållet att kostnaden bör delas upp med en särskild kvot. I 
detta fall delas administrationskostnaden upp genom att titta på andelen intäkt från den ena 
produkten av den totala intäkten för primärreglering för aggregatet så som visas nedan:  
 
𝐹𝐶𝑅!" ∙ 𝐹𝐶𝑅!" = 
 
𝐹𝐶𝑅𝑁!" ∙ 𝐹𝐶𝑅𝑁!" ∙ 𝑥!"#ä%#.!"#$ + 𝐹𝐶𝑅𝐷!" ∙ 𝐹𝐶𝑅𝐷!" ∙ 𝑥!"#ä%#.!"#$, 

 
 
[SEK] 

 
 
(16) 

 
där 𝑥!"#ä%#.!"#$ är andel av intäkten från FCR-N av den totala intäkten för det givna 
aggregatet och vice versa för 𝑥!"#ä%#.!"#$. Eftersom alla värden i ekvation (16) är kända 
förutom 𝐹𝐶𝑅𝑁!" och 𝐹𝐶𝑅𝐷!" kan dessa enkelt lösas. Samma kvot och uppställning görs 
även för kostnaderna för system, verkningsgradsförluster rörande frekvensfel samt risk. 
 
Vidare används samma typ av uppställning som i ekvation (16) för kostnaderna rörande 
slitaget, verkningsgradsförluster från kombineringsfel samt spotförädlingsförluster. 
Skillnaden för dessa poster är kvoterna. Kvoten för slitaget och verkningsgradsförluster från 
kombineringsfel ges av andelen som frekvensen i elnätet ligger i normal drift alternativt störd 
drift. Detta eftersom att frekvensen ligger i normal drift 98 % [32] av tiden antas således att 
98 % av slitagekostnaderna tilldelas FCR-N. Kvoten för spotförädlingsförlusterna ges av 
andelen mängd planerad primärreglering från den ena produkten av den totala mängden 
planerad primärreglering för aggregatet. Detta från antagandet att optimeringsmodellen räknar 
med mängden planerad primärreglering och spotförädlingsförlusterna bör således komma 
ifrån det värdet.   

3.5.3 Weibull-fördelning i kostnadsmodellen 
För att parametrarna skall anpassas så att fördelningen blir korrekt med avseende på 
intervallet på livslängderna som referensgruppen estimerade integreras täthetsfunktionen över 
intervallet. För att kunna integrera täthetsfunktionen bör denna uttryckas i endast en 
parameter.  
 
Med hjälp av ekvation (8) och (9) kan vi uttrycka täthetsfunktionen endast uttryckt i k, se 
nedan: 
 

𝑓 𝑥; 𝑘 = 𝑘
Γ 1+ 1

𝑘
𝑚

!

𝑥!!!𝑒

!
! !! !

! 𝑥

𝑚

!

. 

 (17) 

 
Ekvation (17) integreras sedan över intervallet och sätts lika med 0.9 som då svarar mot ett  
90 % konfidensintervall. Notering bör göras att utfallen utanför detta konfidensintervall inte 
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nödvändigtvis faller symmetriskt. Av detta skäl kan flera val göras då Weibull-fördelningens 
parametrar estimeras:  
 

1) Integrera som vanligt och var medveten om att utfallen utanför konfidensintervallet 
kan fördelas assymmetriskt,vilket har fördelen att medellivslängd och andel utfall 
inom intervallet blir precis de som referensgruppen uppskattat.  

2) Anpassa parametrarna så att de överstämmer så mycket som möjligt med 
uppskattningarna gjorda för konfidensintervallet och så att utfallen utanför 
konfidensintervallet faller symmetriskt. Detta blir ett optimeringsproblem och skulle 
kunna lösas genom att minimera skillnaden mellan estimeringarna för intervallet och 
Weibull-fördelningen.   

 
I denna studie väljs alternativ 1). Problemet med icke symmetriskt utfall utanför 
konfidensintervallet konstateras, men korrigeras inte. Då det är osäkert hur utfallen kommer 
att fördela sig i verkligheten bör detta inte påverka resultatet till den grad att det ena 
alternativet bör väljas framför det andra. Integralen över konfidensintervallet ses i ekvation 
(18) där a är det undre värdet och b det övre värdet av det konfidensintervall där m med 90 % 
sannolikhet ligger innanför. Variabeln p står för 0.9 och alltså för den 90 % 
konfidensintervallet som har angivits. 
 

𝑝 = 𝑘
Γ 1+ 1

𝑘
𝑚

!

𝑥!!!𝑒

!
! !! !

! 𝑥

𝑚

!

 𝑑𝑥
!

!
, 

 (18) 

 
Låt 
 

𝑐 =
Γ 1+ 1

𝑘
𝑚

 , 

 (19) 

 
Ekvation (18) och (19) ger: 
 

𝑝 = 𝑘𝑐!𝑥!!!𝑒!(!!)!
!

!
𝑑𝑥 , 

 (20) 

 
Vidare ses att: 
 
𝑑
𝑑𝑥 𝑒

−(𝑐𝑥)𝑘 = −𝑘 𝑐𝑥 𝑘−1𝑐𝑒−(𝑐𝑥)
𝑘
,   

 
Alltså: 
 

𝑝 = − −𝑘 𝑐𝑥 !!!𝑐𝑒! (!!)!
!

!
𝑑𝑥 = − 𝑒! !" !

!

!
, 

 (21) 

   
För att lösa ut k löses ekvation (21): 
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𝑓 𝑘 ∶= 𝑒! !" ! − 𝑒! !" ! = 𝑝,  (22) 
 
I denna studie är a, b och m värdena från det uppskattade konfindensintervallet som gjordes 
med hjälp av referensgruppen. Som nämndes tidigare är a det undre, b det övre och m är den 
uppskattade livslängden för komponenten. Från detta följer även antagandet att 𝑎 < 𝑚 < 𝑏. 
 
För att ekvationen alltid ska ha en unik lösning och således kunna användas för denna studie 
räcker det att dessa kriterier är uppfyllda: 
 

A.   Funktionen 𝑓 𝑘  är strikt ökande i k på (0, ∞]. 
B.   Funktionen 𝑓 𝑘  är kontinuerlig på (0, ∞]. 
C.   Gränsvärdet av 𝑓 𝑘  då 𝑘 → 0+ är 0. 
D.   Gränsvärdet av 𝑓 𝑘  då 𝑘 → ∞ är 1. 

 
 
Skriv: 

𝑓 𝑘 = 𝑒!! ! !
!

!

− 𝑒!! ! !
!

!

, 
  

 

där 𝑔 𝑘 = Γ 1+ !
!

!
.  För att visa A-D ovan används tre lemman: 

 
Lemma 1. 𝑔 𝑘  är en avtagande och positiv funktion för 𝑘 > 0 . 
Lemma 2. (𝑎/𝑚)! − (𝑏/𝑚)! är en avtagande funktion i 𝑘 om 𝑎 < 𝑚 < 𝑏. 
Lemma 3. log!→!! 𝑐!𝑔 𝑘 = ∞ för alla 𝑐 > 0 och log!→! 𝑔 𝑘 = 𝑒!! där 𝛾 är Eulers 
konstant. 
 
Nedan visas lemma 2 medan lemma 1 och 3 kommer att förutsättas. Det kan dock noteras att 
den första delen av Lemma 3 följer av Stirlings formel.  
 
Lemma 2 följer av att:  
 
𝜕
𝜕𝑘 (𝑎/𝑚)

! − (𝑏/𝑚)! =
𝑎
𝑚

!
∙ log

𝑎
𝑚 −

𝑏
𝑚

!

∙ log
𝑏
𝑚 , 

 
där den första termen i derivatan är negativ ty log !

!
< 0 då 0 < !

!
< 1 och den andra 

termen är positiv ty log !
!

> 0 då 1 < !
!

. Därav följer att derivatan är negativ för alla 𝑘 > 0 
så funktionen är avtagande. 
 
De fyra kriterierna verifieras nedan: 
 

A. Vi ser att  
 

𝑓 𝑘 = 𝑒!! ! !
!

!

∙ 1− 𝑒
! ! !

!
!
! !
!

!

. 
  

 
Det innebär att 𝑓 𝑘  kan skrivas som produkten av två växande funktioner och alltså 
därför själv är en växande funktion. Detta följer från Lemma 1. 
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B. Funktionen 𝑓 𝑘  är deriverbar för 𝑘 > 0 och därför kontinuerlig på 0,∞ .  

 
C. Enligt Lemma 3 och räknelagarna för gränsvärden fås  
 

 𝑒!! ! !
!

!

− 𝑒!! ! !
!

!

= 1− 1 = 0 då 𝑘 → 0! . 
  

 
D. Enligt Lemma 3 och räknelagarna för gränsvärden fås då 𝑘 → ∞ 

 

𝑒!! ! !
!

!

− 𝑒!! ! !
!

!

= 𝑒!0 = 1 och 𝑒!! ! !
!

!

→ 0 = 

 
= 1 − 0 = 1 då 𝑘 → ∞. 

 
Med dessa fyra kriterier uppfyllda kan satsen om mellanliggande värden och de 
standardgränsvärden som har använts garantera en unik lösning för alla 𝑘 > 0. Vidare kan 
Weibull-fördelningen, så som visats ovan, användas i denna studie. 
 
Se bilaga 7.5 för delar av de skattade Weibull-parametrarna. 

3.5.4 Programval och test av modell 
För denna kostnadsmodell väljs Microsoft Excel för att lösa problemet. Anledningen är att 
modellen ska kunna användas av Skellefteå Kraft utan större bekymmer samtidigt som 
uträkningarna och metoderna som används fungerar bra att modellera i just detta programmet.  

3.6 Optimeringsmodell 
För att maximera vinsten från ett vattenkraftverk krävs det att driften optimeras. Eftersom 
spotpriset på el förändras timme för timme kan det vara mer lönsamt att låta vattenkraftverket 
stå stilla vissa perioder för att sedan köra maximalt andra perioder. Optimeringen sker 
kontinuerligt på Skellefteå Kraft med en matematiskt optimeringsmodell förklarad i avsnitt 
2.8. Optimeringsmodellen är skapad av medarbetare på Skellefteå Kraft, men förklaringen 
nedan motiveras av att viss insikt om hur modellen är uppbyggd är till hjälp för att förstå 
primärregleringens påverkan på optimeringen. Förklaringen är relativt ytlig eftersom det är en 
komplex optimeringsmodell som Skellefteå Kraft använder sig av. Att förklara den i detalj 
kräver större efterforskningar och djupare förståelse på detaljnivå om vattenkraft längs en älv. 
En sådan förklaring bedöms som onödig i denna studie då fokus ligger främst på 
primärregleringens kostnader och inte på optimeringsmodellens uppbyggnad. Mer 
information om var fakta kan hittas för djupare beskrivning av optimeringsmodellen ges i 
slutet av avsnitt 2.8.  

3.7 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalys genomförs på kostnadsmodellen. Detta görs för att se vilka parametrar som 
påverkar utfallet mer eller mindre och för att göra detta tydligt vid överlämnande av modellen 
till Skellefteå Kraft. Parametrar som kommer att varieras och testas i kostnadsmodellen är: 
- Livslängderna, eftersom dessa är uppskattningar från referensgruppen och således kan 

vara under-/överskattningar. Ett test görs då tiden till renovering för drift med 
primärreglering minskar alternativt ökar. Ytterligare ett test görs då konfidensintervallen 
ökar. 
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- Kostnaderna, då även dessa är uppskattningar och är ett antagande om medelkostnad. 
Både högre och lägre kostnader kan uppstå vilket det finns fakta på från Skellefteå 
Kraft. Ett test görs då intäktsbortfallen ökar respektive minskar och ytterligare ett test 
görs då kostnaden för renovering/reinvestering både ökar och minskar. 
- Mängden primärreglering då detta är något som varierar från år till år.  
- Åldern på aggregatet då kostnaderna förväntas öka ju närmare en eventuell 

renovering/renovering förestår. 
 
Även en känslighetsanalys kommer att genomföras på optimeringsmodellen. Variabeln som 
analyseras är kostnaden för primärreglering vid denna känslighetsanalys. En simulering av 
optimeringsmodellen med olika värden på kostnaden för primärreglering ger en bättre 
uppfattning om hur dessa kostnaderna påverkar driften och körsättet på det analyserade 
aggregatet. Då kostnaderna som estimeras i denna studie har sitt ursprung från uppskattade 
värden på livslängder är det bra att få insyn i hur estimeringen påverkar optimeringen. Skulle 
estimeringarna ändras i framtiden finns insikt om hur de påverkar helheten med denna 
känslighetsanalys. Modellen simuleras för tre olika månader som typiskt generar olika 
vattenflöden och elbehov. Månaderna är februari 2016, maj och juni 2015. Februari väljs pga. 
att elbehov då är högt samtidigt som tillrinningen är relativt låg. Maj månad innefattar 
vårfloden och turbinerna går ofta för fullt då vattenflödet från smältande snö och is är högt. 
Juni månad kännetecknas av lägre elförbrukning och generellt lägre tryck på körningen av 
turbinerna. Notera att känslighetsanalysen är endast en simulering och presenterar därför inte 
faktiska värden. De värden som presenteras kan skilja sig ifrån verkligheten och bör ses som 
närmevärden och inte absoluta värden. De olika värdena som kommer att fokuseras på och 
testas är: 
- Mängden effekt som genereras 
- Mängd FCR-N och FCR-D som planeras att säljas 
- Antalet start och stopp i turbinen/turbinerna 
- Spotförädlingsförlust 
- Ytnivå i vattenmagasinet 
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4 Resultat 
Resultatet presenteras under fyra underrubriker. I avsnittet 4.1 presenteras kostnader som 
tagits fram i denna studie samt fördelningen för dessa. Avsnittet 4.2 presenterar 
totalkostnaden uppdelad i de två produkter som primärregleringen består av. Avsnittet 4.3 
hanterar olika scenarion som har prövats då relevanta parametrar har varierats. I avsnittet 
4.4 presenteras hur olika kostnader för primärreglering påverkar optimeringen och 
sedermera körningen av aggregatet. Notera att inga kostnader visas i denna version av 
rapporten. 

4.1 Kostnader vid primärreglering 
Tabell 7 presenteras kostnaden per MW primärreglering för de olika komponenterna som 
anses påverkas av primärreglering, alltså de komponenter som bidrar till förkortad livslängd 
samt intäktsbortfall vid åtgärdande av felen. Dessa värden har simulerats 10 000 gånger 
genom det sätt som beskrivits i avsnitten 3.5.1 samt 3.5.2 och är således den bästa 
uppskattningen för kostnaden per MW primärreglering för aggregatet Selsfors G1. De värden 
som slumpades var livslängderna för de olika komponenterna. Fördelningen som användes 
var Weibull-fördelningen, som förklarats i avsnitt 3.5.3, där dess parametrar estimerades från 
konfidensintevall uppskattat av en referensgrupp, som förklarats i avsnitt 3.4. Vidare är 
variationskoefficienten presenterad i samma tabell. Variationskoefficienten är 
standardavvikelsens andel av ursprungsvärdet på kostnaden för den givna komponenten. 
Totalkostnaden för livslängdsreduktion och intäktsbortfall presenteras här som 100 % och de 
olika delkomponenternas värden presenteras som andelen av samma totalkostnad. 
Komponenterna löpskoveltapplager, löpskovellänklager och löpskovelvevlager står för över 
halva totalkostnaden medan turbinen står för ungefär en fjärdedel. Vidare är det ganska höga 
variationskoefficienter för alla komponenter där komponenterna tillhörande ledhjulet har klart 
högst variationskoefficient.  
 
Tabell 7 - Kostnader från livslängdsreduktion och intäktsbortfall per MWPh där kostnaden visas som procent av 
totalkostnaden, varianskoefficienten visas som procent där värdet beräknas som standardavvikelsens andel av 
ursprungsvärdet på kostnaden för komponenten  

Kostnader från livslängdsreduktion och 
intäktsbortfall per MWPh (slitage) 

% av 
totalkostn. 

Variationskoefficient 
(%) 

Servomotor 
 
 

12,77 % 44,7 % 

Ledskenelänklager, Ledskenelager,  
Ledskenetapplager, Tätningar vid  
ledskenelager 

9,38 % 127,5 % 

Löpskoveltapplager, Löpskovellänklager, 
Löpskovelvevlager 
 

51,77 % 76,6 % 

Turbin 
 
 

26,09 % 93,2 % 

Totalkostnad 
 
 

100 % 48,5 % 

 



33 
 

Figur 15 visar hur kostnaderna är fördelade efter simuleringen. I bilaga 7.6 finns histogram 
för de enskilda komponenterna som berörs av livslängdsreduktion och intäktsbortfall. 
 

 
Figur 15 - Histogram över kostnader för livstidsreduktion och intäktsbortfall, faktiska kostnader utelämnas i denna 
version av rapporten 

Tabell 8 presenterar den totala kostnaden där alla ingående aktiviteter som berör 
primärreglering har summerats. Alla aktiviteter, förutom slitage, är estimeringar som 
Skellefteå Kraft har gjort innan denna studie påbörjades eller under tiden som studien pågick. 
Värden så som spotförädlingsförluster, mängd primärreglering och så vidare har tagits fram 
från historiskt data, främst från 2015 så länge som data för det året fanns. Kostnader som är 
uppskattade och inte justerade för Selsfors G1 är justerade för att passa det analyserade 
aggregatet, så som förklarades i avsnitt 3.5.2.  
 
Tabell 8 - Totalkostnad från alla aktiviteter  där kostnaden visas som procent av totalkostnaden 

Totalkostnad från alla aktiviteter  % av totalkostn. 
Slitage 18,10 % 
Administration 2,04 % 
System 0,78 % 
Verkningsgradsförluster, felkombinering 16,08 % 
Verkningsgradsförluster, frekvensfel 0,26 % 
Spotförädlingsförluster 61,83 % 
Risk 0,63 % 
Totalkostnad 100 % 
 
Som nämndes i avsnittet 3.5.2 är kostnaderna för spotförädlingsförlusten betydligt högre än 
resterande aktiviteter. I Tabell 9 ges resultatet då kostnaden för spotförädlingsförlusten 
fördelas jämnt mellan alla Skellefteå Krafts primärreglerande aggregat eftersom detta är något 
som diskuterats och ingen riktigt slutsats har dragits huruvida det ena ska användas före det 
andra: 
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Tabell 9 - Totalkostnad från alla aktiviteter där kostnaden för spotförädlingsförluster visas som procent av 
totalkostnaden vid reducering av spotförädlingsförluster 

Totalkostnad från alla aktiviteter per MW % av totalkostn. 
Spotförädlingsförluster 37,58 % 
Totalkostnad 100 % 
 

4.2 Kostnader FCR-N och FCR-D 
I avsnittet 3.5.2 finns underlag för hur de olika aktiviteternas kostnader delas upp mellan 
FCR-N och FCR-D. Antaganden om hur kostnader ska delas upp mellan FCR-N och FCR-D 
är av stor vikt hur kostnaderna faller. Skulle andra antaganden göras kommer kostnaderna att 
falla olika. I Tabell 10 presenteras kostnaderna per MW primärreglering samt 
totalkostnaderna för de olika aktiviteterna. FCR-N får ett högre pris per MW primärreglering 
medan FCR-D genererar en högre totalkostnad.  
 
Tabell 10 - Totalkostnad från alla aktiviteter uppdelat efter produkt där kostnaden visas som procent av produktens 
totalkostnaden 

Totalkostnad från alla aktiviteter per MW  FCR-N (%) FCR-D (%) 
Slitage 36,55 % 0,66 % 
Administration 1,40 % 2,65 % 
System 0,54 % 0,40 % 
Verkningsgradsförluster, felkombinering 32,83 % 0,63 % 
Verkningsgradsförluster, frekvensfel 0,35 % 0,66 % 
Spotförädlingsförluster 27,89 % 93,60 % 
Risk 0,44 % 0,81 % 
Totalkostnad 100 % 100 % 
 
Slitaget fördelas med avseende på hur stor del av tiden som frekvensen befinner sig i normal 
eller störd drift. Administration, system, risk och verkningsgradsförluster från frekvensfel 
fördelas med avseende på hur stor del av intäkten från aggregatets primärreglering som 
kommer ifrån given produkt. Spotförädlingsförlusterna fördelas med avseende på hur stor del 
av den givna produkten som är planerad av den totala mängden planerade primärregleringen. 
 
Tabell 11 visar kostnaden för FCR-N och FCR-D då kostnaden för spotförädlingsförluster 
fördelas över alla aggregat. 
 
Tabell 11 - Totalkostnad från alla aktiviteter uppdelat efter produkt där kostnaden för spotförädlingsförluster visas 
som procent av totalkostnaden vid reducering av spotförädlingsförluster 

Totalkostnad från alla aktiviteter per MW FCR-N (%) FCR-D (%) 
Spotförädlingsförluster 12,47 % 84,35 % 
Totalkostnad 100 % 100 % 
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4.3 Känslighetsanalys – kostnadsmodell 
Figur 16 visar resultatet då känslighetsanalys, som förklarats i avsnitt 3.7, utfördes genom att 
öka och minska den förväntade livslängden vid drift med primärreglering. Ökningen och 
minskningen skedde med ett år i taget och värdet noll på den horisontella axeln är 
grundantagandet, alltså det värdet som referensgruppen estimerade vara den förväntade 
livslängden för varje komponent. Skillnaderna är inte stora vid en ändring på en till två år. 
Skulle det röra sig om en ändring på fem till sex år kortare livslängd än estimerat börjar dock 
kostnaden för löphjul och turbin öka med 250 % eller mer. För ledhjul och servomotor rör sig 
en ändring på fyra till fem års kortare livslängd än estimerat om ungefär en kostnadsökning på 
300 %. Det är relativt stora ökningar, men detta ska sättas i relation till att kostnaden i sig inte 
är stor från början. 
 

  
Figur 16 – Känslighetsanalys över kostnaden per MW för slitagekostnaden då livslängderna för drift med 
primärreglering varieras, den horisontella axeln är antal år från grundantagandet 

Figur 17 visualiserar variation av åtgärdskostnader, alltså kostnader för renovering samt 
reinvestering, som ger en snabbare ökning för ledhjulet och löphjulet medan turbinens 
kostnader ökar stadigt men inte i samma hastighet. Åtgärdskostnaderna varierades med en 
miljon i taget, både minskning och ökning.  

 

Figur 17 - Känslighetsanalys övar totalkostnaden då åtgärdskostnader varieras, den horisontella axeln är skillnaden i 
miljoner SEK från grundantagandet som var estimerat av referensgruppen 

År 
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Milj. SEK 

Ytterligare känslighetsanalyser är gjorda och figurer över dessa hittas i bilaga 7.7. Nedan 
följer en sammanfattning över dessa resultat.  
 
Då vidden på konfidensintervallet ökas, alltså då de undre och övre värdet ökar med vardera 
ett år i taget, ses att kostnaderna per MW primärreglering för de olika komponenterna ökar. 
Ökningen är inte markant, men stadig.  
 
Då intäktsbortfallet vid en renovering/reinvestering varieras med en miljon i taget, både 
ökning och minskning, ses att ökningen för löphjulet är större än för turbinen. De övriga 
komponenterna togs inte hänsyn till då dessa kostnader ansågs för små för att göra större 
inverkan. 

4.4 Känslighetsanalys - optimeringsmodell 
Känslighetsanalys på optimeringsmodellen är förklarad i avsnitt 3.7. Figur 18 och Figur 19 
visar resultat för mängden effekt som Selsfors G1 samt alla Skellefteå Krafts 
primärregleringsproducerande aggregat genererar under maj månad 2015. Samma typ av 
figurer för februari 2016 och juni 2015 finns i bilaga 7.8. Anledningen till att visa alla 
Skellefteå Krafts primärreglerande aggregat tillsammans är eftersom det är svårt att läsa av en 
trend eller liknande för ett aggregat enskilt. Som nämnts tidigare i avsnitt 2.8 optimeras 
aggregaten som ett system och alla påverkar varandra. Därav är det intressant att se vad som 
händer för alla aggregat tillsammans. Effekten sänks inte anmärkningsvärt mycket, men 
noteras bör göras att en fallande trend finns då mängden primärreglering minskar. 
 

 
Figur 18 - Känslighetsanalys över mängd effekt för Selsfors G1 då kostnaden för primärreglering varieras, den 
horisontella axeln är kostnaden per MWPh primärreglering [SEK/MWPh] 
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Figur 19 – Känslighetsanalys över mängd effekt för alla Skellefteå Krafts aggregat som levererar primärreglering då 
kostnaden för primärreglering varieras, den horisontella axeln är kostnaden per MWPh primärreglering 
[SEK/MWPh] 

Figur 20 och Figur 21 visar resultat för antalet start och stopp som Selsfors G1 samt alla 
Skellefteå Krafts primärregleringsproducerande aggregat genererar under juni månad 2015. 
Samma typ av figurer för februari 2016 och maj 2015 finns i bilaga 7.8. I dessa grafer syns en 
ökande trend. För alla aggregat ses en nästan dubblering av antalet start/stopp då ingen 
primärreglering tillhandahålls. 
 

 
Figur 20 - Känslighetsanalys över antal stopp för Selsfors G1 då kostnaden för primärreglering varieras, den 
horisontella axeln är kostnaden per MWPh primärreglering [SEK/MWPh] 
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Figur 21 - Känslighetsanalys över antal stopp för alla Skellefteå Krafts aggregat som levererar primärreglering då 
kostnaden för primärreglering varieras, den horisontella axeln är kostnaden per MWPh primärreglering 
[SEK/MWPh] 

Antal timmar som vattennivån i Selsfors magasin enligt simuleringen sjunker eller stiger med 
mer än 10 cm per timme redovisas i Tabell 12. Kostnaden är här satt till tre nivåer där den 
tredje och sista nivån är satt till 9 999 SEK/MWPh vilket motsvarar ett sådant pris att ingen 
primärreglering kommer att planeras in på grund av det höga priset. 
 
Tabell 12 - Antalet gånger under en given månad ytnivån i magasinet hos Selsfors varierar med över 10 cm i timmen 
för tre olika kostnader för primärreglering 

 Antalet gånger ytnivån varierar med över 10 cm/h 
Månad 0 SEK/MWPh 

FCR 
80 SEK/MWPh FCR 9999 SEK/MWPh FCR 

Februari 2016 66  69  80  
Maj 2015 88  147  150  
Juni 2015 109  95  157  
 
Ytterligare känslighetsanalyser är gjorda och figurer över dessa hittas i bilaga 7.8. Alla 
analyser är gjorda då kostnaden för primärregleirng varieras från 0 SEK/MWPh till 140 
SEK/MWPh med 10 SEK’s steg. Nedan följer en sammanfattning över dessa resultat.  
 
Mängden FCR-N sjunker då priset på produkten ökar. Samma gäller för FCR-D, men med 
skillnaden att mängden dyker snabbt för FCR-D då kostnaden rör sig mot 40 SEK/MWPh för 
FCR-D med undantag för juni måndag 2015 då FCR-D sjunker med en ett jämnare förlopp då 
kostnaden ökar.  
 
Spotförädlingsförlusten minskar då kostnaden för primärreglering ökar då alla Skellefteå 
Krafts aggregat som levererar primärreglering summeras. För Selsfors G1 är det en hackigare 
kurva för spotförädlingsförlusten då kostnaden varieras och ingen tydlig trend går att utröna. 
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5 Diskussion 
5.1 Sammanfattning 
Det är viktigt för elnätet att frekvensen hålls stabil runt börvärdet 50 Hz. Den ökande andelen 
intermittent elkraft ökar behovet av frekvensreglerande kraftverk. Vattenkraft används ofta för 
att reglera frekvensen vilket får till följd att mängden lastväxlingar och glidsträckor på 
komponenter inom vattenkraftverket ökar. Detta resulterar i ett ökat slitage och snabbare 
utmattning. Målet med denna studie var att finna vilka kostnader som uppstår i samband med 
frekvensreglering, avgränsat till primärreglering. Detta skulle ske genom skapandet av en 
kostnadsmodell som estimerade kostnaderna för primärreglering. Med dessa resultat skulle 
även en analys utföras för att utvärdera hur dessa kostnader påverkar dagens strategi för de 
berörda produkterna samt driften i allmänhet. Det här arbetet gör kostnaderna för en del av 
primärregleringen synliga. När kostnaderna blir synliga kan även den faktiska inkomsten från 
denna typ av handel optimeras. Studien begränsades till att fokusera på primärreglering i 
aggregatet Selsfors G1.  
 

Kostnadsmodellen skapades med grund i tidigare skapade modeller som estimerade kostnader 
för start och stopp i vattenkraftverk. Grundidén var att diskontera framtida renoveringar och 
reinvesteringar till nutid och jämföra drift med och utan primärreglering. Uppskattningar om 
livslängder för komponenter och turbinen som helhet gjordes med hjälp av en referensgrupp. 
Kostnadsmodellen simulerades med Monte Carlo-metoder där slumpvariabler valdes utifrån 
Weibull-fördelningen. För att beräkna totalkostnaden adderades ytterligare aktiviteter som 
påverkar kostnaden för primärreglering. Dessa aktiviteter var estimerade av Skellefteå Kraft 
sedan tidigare och justerades endast för att passa aggregatet Selsfors G1. Då totalkostnaden 
var beräknad delades denna kostnad upp mellan FCR-N och FCR-D enligt olika antaganden. 
Känslighetsanalyser utfördes på kostnadsmodellen och optimeringsmodellen för att påvisa 
olika effekter vid olika kostnadsuppskattningar. 

5.2 Primärregleringens kostnader och påverkan 
Först och främst skall det framhävas att resultatet från denna studie kräver vidare eftertanke 
vid skarp användning. Då data saknades för att faktiskt göra en exakt uppskattning om slitaget 
på olika komponenter krävdes uppskattning från en referensgrupp. En sådan uppskattning är 
alltid osäker då utlåtanden från experter kan vara över- eller underskattade och därmed skapa 
en bias åt något håll, så som förklarades i avsnittet 3.4. Det är därmed inte mindre viktigt att 
försöka göra en estimering av kostnaden för primärreglering, men detta bör tas i beaktning. 
 

Inom kostnadsmodellen för slitage där renoverings och reinvesteringsintervall berördes ses att 
kostnaden för löphjulet är högst, se Tabell 7 i avsnitt 4.1. Detta är inte överdrivet 
anmärkningsvärt då en renovering av lagrena i löphjulet medför stora kostnader och kommer 
troligtvis behövas göras många år innan hela turbinen är utmattad. Det är alltså högst kostnad 
att renovera löphjulet om en reinvestering för hela turbinen bortses. När totalkostnaden sedan 
beräknas är det anmärkningsvärt att slitagekostnaden endast står för ca 18 % av 
totalkostnaden och att kostnaden för spotförädlingsförluster står för nästan 61 % av 
totalkostnaden, se Tabell 8 i avsnitt 4.1. Vid estimering av den genomsnittliga kostnaden för 
spotförädlingsförluster för alla aggregat, uppskattades denna vara ungefär en fjärdedel av den 
kostnaden per MW primärreglering som beräkningarna i denna studie använder sig av. Väljs 
den genomsnittliga kostnaden för spotförädlingsförluster sänks totalkostnaden till ca 51 % av 
totalkostnaden beräknad med ursprungsvärdet för spotförädlingsförlusterna. Detta samtidigt 
som spotförädlingsförlustens andel av den totala kostnaden sänks till ca 38 %, se Tabell 9 i 
avsnitt 4.1. Detta är en märkbar sänkning och frågeställningen huruvida denna kostnad ska 



40 
 

slås ut över alla aggregat eller hanteras enskilt uppstår. Mer om detta i avnsittet 5.4. Eftersom 
denna studie fokuserar på enbart Selsfors G1 väljs dock den högre kostnaden för 
spotförädlingsförlusten, men med en notering om att denna post bör ses över. Vidare noteras 
att spridningsmåtten för de olika komponenterna och turbinen vid slitagekostnadsuträkningen 
är relativt höga, se Tabell 7 i avsnitt 4.1. Totalkostnaden är en sammansatt summa av de olika 
komponenterna vilka i sig ökar spridningen. Även uppskattningarna från referensgruppen kan 
tänkas leda till en något hög spridning. Detta kan få till följd att kostnaderna kan bli väsentligt 
högre än estimerat. I detta fall utgör, som nämndes ovan, slitagekostnaden en mindre del av 
totalkostnaden, se Tabell 8 i avsnitt 4.1, vilket dämpar dess faktiska inverkan på 
totalkostnaden om den skulle visa sig bli högre altenativt lägre.  
 

Antagandena som berör hur kostnader ska delas upp mellan FCR-N och FCR-D går att 
diskutera. Uppdelningen för slitage samt verkningsgradsförluster från felkombinering är 
fördelningen som ger störst utslag, se Tabell 10 i avsnitt 4.2. Där valdes att dela upp 
kostnaden beroende av hur stor del av tiden som frekvensen befinner sig i normal eller störd 
drift. Då frekvensen ligger i normal drift upp till 98 % av tiden, även 99 % har förekommit 
vissa år, så är antagandet att slitaget och verkningsgradsförlusten från felkombinering även 
borde vara uppdelat i det förhållandet. Där kan det diskuteras huruvida FCR-D genererar 
större och snabbare rörelser i aggregatet när den väl aktiveras och därför borde tilldelas mer 
än de 2 % som gjorts i modellen. Detta går utanför denna studies begränsningar och djupare 
analys av just detta görs inte. De två aktiviteterna, slitage och verkningsgradsförluster från 
felkombinering, påverkar FCR-N mest och tillsammans med färre mängder genererad MW 
primärreglering gör att denna blir dyrare än FCR-D per MWPh. Rent teoretiskt kan detta vara 
logiskt då färre antal MWPh är aktiverat större delen av tiden för FCR-N och vice versa för 
FCR-D. Enligt detta tankesätt bör FCR-N generera ett större slitage på aggregatet. Huruvida 
detta är praktisk sanning är utanför denna studies begränsningar. 

5.3 Tillämpningar inom vattenkraften 
I en vidare kontext kan denna studie vara en start till hur kostnader för primärreglering ska 
estimeras. Hittills har ingen publicerad forskning hittats inom området, men många aktörer 
menar på att det är en aktuell fråga som bör tittas närmare på. Som nämnts tidigare bör en 
aktivitet som medför slitage och merkostnader prissättas för att inte dölja eventuella kostnader 
från den givna aktiviteten. Med en korrekt prissatt produkt kan Skellefteå Kraft optimera sina 
kraftverk bättre och på så sätt generera en bättre drift. De kan då jämföra intäkter mot 
kostnader vid planering och optimering av sina kraftverk. Från resultatet kan också slutsatser 
dras som går längre än bara intäkter gällande primärreglering. Från känslighetsanalysen på 
optimeringsmodellen ses att antalet start och stopp ökar då ingen primärreglering 
tillhandahålls, alltså när priset på primärreglering är satt till 9 999 SEK, jämfört med när priset 
för primärreglering är satt till noll. Detta beror troligtvis på att aggregatet stoppas då 
spotpriset är lågt och samtidigt ”jagar” spotpristoppar och kör hårdare då. Detta skulle då 
förklara varför mängden effekt minskar vid mindre mängd primärreglering eftersom 
aggregatet vid ett högre vattenflöde får sämre verkningsgrad, men som då motiveras av ett 
högre spotpris. Resonemanget kräver att frågan huruvida kostnad för start och stopp ska tas 
med i beräkningen och vilket som är mest optimalt från olika synvinklar. Kommer 
primärreglering värderas högre än start och stopp i aggregatet? Ett resonemang är att om 
primärreglering slopas så kommer fler antal start/stopp göras och tvärtom i fallet då 
primärreglering ökar, vilket leder till att de kanske tar ut varandra och ett jämnt slitage 
uppstår. Utvecklas frågan ännu mer och adderar till resonemanget att antalet timmar som 
ytnivån i magasinet varierar med 10 cm eller mer ökar ju färre mängd primärreglering som 
tillhandahålls börjar problemet blir ännu mer komplext. Det är inte bra för miljön om ytnivån 
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i magasinet varierar för snabbt och skulle det komma in andra regler eller lagar som justerar 
detta utökas komplexiteten i frågan. Problemet kring primärreglering behandlar alltså många 
aspekter.   

5.4 Begränsningar och utökningar 
Som nämndes i avsnitt 3.6 är systemet av vattenkraftverk längs en älv oerhört komplext. 
Primärreglering påverkar driften i ett aggregat och förändrar hur företag bör se på dess 
produkter. Totalkostnaden från primärreglering Selsfors G1 som beräknades i denna studie 
överstiger inte intäkterna från primärregleringen i samma aggregat vilket är positivt för 
Skellefteå Kraft. Då har bara det enskilda aggregatet tagits hänsyn till och studien har därmed 
ignorerat det faktum att optimeringsmodellen optimerar över alla Skellefteå Krafts aggregat 
som tillhandahåller primärreglering. En utökning bör därmed göras som inkluderar alla 
primärreglerande aggregat så en heltäckande bild kan göras. Vidare bör även ytterligare arbete 
läggas på huruvida kostnader för spotförädlingsförluster ska delas upp eller inte. Då detta är 
en post som utgör majoriteteten av totalkostnaden är det av vikt att denna ses över. Detta har 
också att göra med om alla aggregat ska tittas på enskilt eller tillsammans som det system som 
det faktiskt ingår i. Vidare bör resonemanget som togs upp i avsnitt 5.3 rörande miljön vid 
ytnivåskillnader samt mängden start och stopp arbetas vidare med.  
 
Ytterligare begränsning har varit att studien baseras i stora delar på uppskattningar från en 
referensgrupp. Vidare bör metoder för att kunna mäta slitage och avvikelser i större 
utsträckning skapas för att på ett allmänt plan kunna dra slutsatser huruvida aggregat slits av 
primärreglering. Hinder i form av att alla aggregat är enskilda individer i den bemärkelse att 
ingen är likadan eller har samma förutsättningar gör att sådan mätningar är svåra, men lyckas 
det kan mätningarna föras samman för att ge en bättre översikt över slitaget. I nuläget är 
uppskattningarna relativt osäkra då referensgruppen tycker sig se ett ökat slitage och får 
uppskatta detta. Då turbiner har lång levnadslängd är det svårt att uppskatta sådana värden 
med exakta mått. 
 
Kostnadsmodellen består idag av parametrar som är estimerade från föregående års drift. 
Detta gör modellen något känslig mot förändringar av driften som baseras från modellen. 
Skulle Skellefteå Kraft exempelvis besluta om att dra ned på tillhandahållandet av 
primärreglering borde rimligtvis uppskattningarna från referensgruppen revideras. 
Avvägandet mellan att dra ned på tillhandahållandet av primärreglering och huruvida 
uppskattningarna i sådana fall ska revideras blir svårt. Flera sådana förhållanden finns inom 
modellen och bör ses över om större åtgärder görs inom området för primärreglering. Flera 
ansatser kan då göras för att försöka estimera när det är ekonomiskt motiverbart att sluta 
tillhandahålla primärreglering eftersom det anses slita mer på aggregatet. Detta skulle kunna 
utmynna i ett slags optimalt utbytesproblem där avsikten är att beräkna när det är läge att sluta 
tillhandahålla primärreglering. Utgår då modellen från tiden för nästa renovering och stegar 
tillbaka i tiden blir det troligtvis inte lönsamt för en ytterligare MWPh när tidpunkten för 
renovering är nära förestående. Stegar sedan modellen metodiskt bakåt närmare nutid och vid 
varje tidpunkt kontrollerar om det är lönsamt med primärreglering återfinns troligen en 
tidpunkt för när det är ekonomiskt motiverbart för primärreglering. Denna tidpunkt är då 
brytpunkten för när primärreglering, sett från nutid, inte längre bör tillhandahållas. 
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5.5 Slutsats 
• Löphjulets kostnader är högst av de ingående komponenter som behandlas i 

kostnadsmodellen. 
 

• Endast 18 % av totalkostnaden för primärreglering kommer från livstidsförkortning och 
intäktsbortfall. 

 
• 61 % av totalkostnaden för primärreglering kommer från kostnader för 

spotförädlingsförluster. 
 

• Det föreligger en viss osäkerhet i estimeringarna då mycket i studien är baserad på en 
referensgrupps uppskattningar. 

 
• Då totalkostnaden delas upp blir kostnaden per MW primärreglering för FCR-N större 

än FCR-D, som däremot har en högre totalkostnad. 
 

• Kostnaden för primärreglering är idag högre än intäkterna för primärreglering för 
Selsfors G1, men detta bör sättas i relation till att endast Selsfors G1 analyserades vid 
optimering.  

 
• Färre antal MW tillhandahållen primärreglering medför  

o ett ökat antal start och stopp i aggregatet. 
o att antalet timmar som ytnivån i magasinet varierar med 10 cm eller mer ökar  

 
• Mer arbete bör göras för att integrera alla primärreglerande aggregat och få fram ett mer 

generellt resultat. 
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1 – Exempel rörande reglerstyrka samt balansansvar 
Bilagan är ett komplement till del i avsnittet Fel! Hittar inte referenskälla.. 
 
Exempel 1:  
Låt säga att ett aggregat i ett vattenkraftverk har en reglerkraft på 10 MW/Hz. Med en 
frekvensavvikelse till 49,5 Hz kan detta aggregat då erbjuda 1 MW FCR-N och 4 MW FCR-
D, alltså 5 MW i effektökning. 
 
Exempel 2: 
Låt säga att ett balansansvarigt företag avviker från sin produktionsplan och kör 10 MW för 
mycket. Det råder obalans i Sverige där produktionen är högre än konsumtionen. Svenska 
Kraftnät behöver då kräva en nedreglering. Priset på nedreglering är alltid lägre än spotpriset. 
Skillnaden mellan spotpriset och nedregleringspriset per MW är det som den balansansvarige 
då blir bestraffade med. Liknande gäller om balansansvariga bidrar med för lite produktion 
och balansen ser likadan ut i Sverige. Då krävs det mer produktion i systemet och då blir 
balansansvariga bestraffade med differensen mellan uppregleringspris och spotpris. Dessa 
bestraffningar går då indirekt till de balansansvariga som erbjuder sekundärreglering för 
tillfället. 
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7.2 Bilaga 2 – Elens fysiska väg samt affärsmässiga väg till kunden 
Bilagan är ett komplement till del i avsnittet Fel! Hittar inte referenskälla.. 
 
Elens fysiska väg till kunden [33] 

 
 
Elens affärsmässiga väg till kunden [33] 
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7.3 Bilaga 3 – Personer som intervjuats/förts diskussion med 
Bilaga med information om vilka personer som har intervjuats eller förts en diskussion med 
under studien gång. 
 
Bohlin, Lars – Gruppchef, Skellefteå Kraft 
Ingick i referensgruppen. 
 
Jungstedt, Jenny (handledare) – Projekt- och utredningsingenjör, Skellefteå Kraft 
Handledare från Skellefteå Kraft och hjälpte till med alla sorters frågor under arbetes gång. 
Ingick även i referensgruppen. 
 
Lindberg, Johan – Optimeringsingenjör, Skellefteå Kraft 
Intervjuades angående elhandel vid start av studien. Tillhandahöll även data och information 
angående optimering och primärreglering i allmänhet.  
 
Lundström, Johan – Anläggningsingenjör, Skellefteå Kraft 
Anordnade rundvisning i vattenkraftverket Selsfors. Har gett information löpande om frågor 
som rör vattenkraftverk, Selsfors och liknande. Ingick även i referensgruppen. 
 
Stenlund, Frida – Projektledare, Skellefteå Kraft 
Ingick i referensgruppen. 
 
Sundlöf, Björn – Gruppchef/Utvecklingsingenjör, Skellefteå Kraft 
Handledare på Skellefteå Kraft under sista månaden av studien. Hjälpte även med generella 
frågor. 
 
Vennström, Per – Optimeringsingenjör, Skellefteå Kraft 
Tillhandahöll data samt hjälpte till med kännslighetsanalysen av optimeringsmodellen samt 
teoretiskt handledning av densamma. Hjälpte även till med information angående optimering 
och primärreglering i allmänhet. 
 
Welte, Thomas – Forskare SINTEF 
Hjälpte till vid bestämning av fördelning samt hur problemet skulle angripas generellt. 
 
Öhrvall, Susanne – Gruppchef/Utvecklingsingenjör, Skellefteå Kraft 
Ingick i referensgruppen. 
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7.4 Bilaga 4 – Uppskattningar från referensgruppen 
Bilagan behandlar uppskattningar gjorda av referensgruppen. I denna version av rapporten är 
kostnaderna kofidentiella. 
 
Tabell 13 - Livslängder utan primärreglering 

Komponent Undre Livslängd Övre 
Ledhjul - - - 
Servomotor 13 15 17 
Ledskenelänklager 15 20 25 
Ledskenelager 15 20 25 
Ledskenetapplager 15 20 25 
Tätningar vid ledskenelagret 15 20 25 
Löphjul - - - 
Löpskoveltapplager 25 30 40 
Löpskovellänklager 30 35 45 
Löpskovelvevlager 30 35 45 
Reinvestering - - - 
Turbin 38 40 42 
 
Tabell 14 - Livslängder med primärreglering 

Komponent Undre Livslängd Övre 
Ledhjul - - - 
Servomotor 8 10 12 
Ledskenelänklager 10 20 25 
Ledskenelager 12 15 17 
Ledskenetapplager 12 15 17 
Tätningar vid ledskenelagret 12 15 17 
Löphjul - - - 
Löpskoveltapplager 15 20 25 
Löpskovellänklager 20 25 30 
Löpskovelvevlager 20 25 30 
Reinvestering - - - 
Turbin 30 38 40 
 
Tabell 15 - Tid att åtgärda problem 

Komponent Tid (dagar) 
Ledhjul - 
Servomotor Utelämnas 
Ledskenelänklager  

Utelämnas Ledskenelager 
Ledskenetapplager 
Tätningar vid ledskenelagret 
Löphjul - 
Löpskoveltapplager  

Utelämnas Löpskovellänklager 
Löpskovelvevlager 
Reinvestering - 
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Turbin Utelämnas 
 
 
Tabell 16 - Kostnader att renovera/reinvestera 

Komponent SEK 
Ledhjul - 
Servomotor Utelämnas 
Ledskenelänklager  

Utelämnas Ledskenelager 
Ledskenetapplager 
Tätningar vid ledskenelagret 
Löphjul - 
Löpskoveltapplager  

Utelämnas Löpskovellänklager 
Löpskovelvevlager 
Reinvestering - 
Turbin Utelämnas 
 
Tabell 17 - Intäktsbortsbortfall vid renovering/reinvestering 

Komponent SEK 
Ledhjul - 
Servomotor Utelämnas 
Ledskenelänklager  

Utelämnas Ledskenelager 
Ledskenetapplager 
Tätningar vid ledskenelagret 
Löphjul Utelämnas 
Löpskoveltapplager  

Utelämnas Löpskovellänklager 
Löpskovelvevlager 
Reinvestering Utelämnas 
Turbin Utelämnas 
 



6 
 

Formparam.Skaln.param. 90% Formparam.Skaln.param. 90%
Ledhjul (k) (λ) konf.intervall (k) (λ) konf.intervall
Servomotor 14,407556 15,5534021 0,90000 9,570994 10,5312032 0,90000
Ledskovellänklager 7,6273801 21,2871162 0,90000 5,956254 21,5669893 0,90000
Ledskovellager 7,6273801 21,2871162 0,90000 12,268054 15,6401536 0,90000
Ledskoveltapplager 7,627373 21,2871172 0,90000 12,268054 15,6401536 0,90000
Tätningar	vid	ledskovellager 7,627373 21,2871172 0,90000 12,268054 15,6401536 0,90000

Löphjul
Löpskoveltapplager 9,626843 31,58561 0,90000 7,627373 21,2871172 0,90000
Löpskovellänklager 11,308853 36,6062726 0,90000 9,570994 26,328008 0,90000
Löpskovelvevlager 11,308853 36,6062726 0,90000 9,570994 26,328008 0,90000

Turbin
Turbin 38,496487 40,5820301 0,90000 27,01292 38,7777641 0,90000

Weibull-parametrar

Utan	PR	 Med	PR	

Ledhjul
Servomotor 13 15 17 8 10 12
Ledskovellänklager 15 20 25 10 20 25
Ledskovellager 15 20 25 12 15 17
Ledskoveltapplager 15 20 25 12 15 17

Tätningar	vid	ledskovellager 15 20 25 12 15 17

Löphjul
Löpskoveltapplager 25 30 40 15 20 25
Löpskovellänklager 30 35 45 20 25 30

Löpskovelvevlager 30 35 45 20 25 30

Turbin

Turbin 38 40 42 30 38 40

undre/med./övreundre/med./övre

Tid	till	reinv.

undre/med./övre

Utan	PR	(år) Med	PR	(år) Utan	FR	(år)

Tid	till	renov.

undre/med./övre

90%	sannolikhet	att	medel	innanför	undre	och	övre	värden

Tid	till	renov.

Med	FR	(år)

Tid	till	reinv.

7.5 Bilaga 5 – Skattade Weibull-parametrar 
Bilagan innehåller skattade Weibull-parametrar för de givna livslängderna i tabellen under. 
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7.6 Bilaga 6 – Histogram över delkomponenters kostnad för 
livstidsreduktion och intäktsbortfall 

Värden i för den horisontella axeln har i dessa histogram utelämnats för denna version av 
rapporten. 
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7.7 Bilaga 7 – Känslighetsanalys – kostnadsmodell 

Känslighetsanalys då konfidensintervallet vidgas. Den horistontella axeln visar hur många år 
som konfidensintervallet har vidgats åt varsitt håll, alltså den undre och den övre gränsen har 
vidgats de givna antal åren nedåt respektive uppåt. 0 år betecknar grundanatagandet som är 
estimerat av referensgruppen. 

Känslighetsanalys då intäktsbortfall har varierats för löphjul och turbin. Den horisontella 
axeln visar visar intäktsbortfall i miljoner SEK där positiva tal betecknar en kostnadsökning 
och negativa tal betecknar en minskning i intäktsbortfall. Värdet noll på den horistontella 
axeln står för grundanatagandet som är estimerat av referensgruppen. Löphjulets graf är 
betydligt mycket kortare eftersom dess intäktsbortfall i grundantagandet är mycket mindre 
och varieras rimligtvis inte lika mycket som tubinens intäktsbortfall som är betydligt mycket 
större. 
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7.8 Bilaga 8 – Känslighetsanalys - optimeringsmodellen 
Bilaga över känslighetsanalys på optimeringsmodellen. Den horisontella axeln för alla 
diagram visar olika kostnader för primärreglering. Noll visar att primärregleringen i det steget 
är kostnadsfri var på kostnaden stegras med 10 SEK för varje steg. Detta för att få en bild av 
hur driften ser ut vid olika kostnader för primärreglering. Vidare har olika värden kunnat fås 
när kostnaden har varierats. Värden på den vertikala axeln för diagrammen nedan har 
utelämnats för denna version av rapporten. 
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