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Abstrakt 

Behovet av reglerkraft ökar genom att kärnkraften succesivt läggs ned och en 

ökande produktion av vind- och solkraft som inte kan bidra till att hålla frekvensen 

stabil. Detta gör att alternativa metoder behövs för att ersätta roterande massa vilket 

små vattenkraftverk skulle kunna bidra med genom att bilda virtuella kraftverk. Det 

här arbetet visar hur med de sänkta produktionskraven för primärreglering av 

Svenska Kraftnät (SVK) kunna utnyttja mindre vattenkraftverk för att upprätthålla 

en stabil frekvens i det svenska elnätet. Genom att analysera kraven som ställs på en 

anläggning för att få bidra med primärregleringen syns det att det finns bra 

förutsättningar för utnyttjning av den här typen av små vattenkraftverk. En del av 

produktionstiden kan säljas till SVK och pengar kan genereras från de befintliga 

anläggningarna. Den primärreglering som har valts ut är Frequency Containment 

Reserve – Disturbance (FCR-D) med en klusteruppdelning i hänsyn på geografisk 

placering och vattenflödesriktning. En central frekvensmätning föreslås där varje 

enskilt kraftverk kommunicerar och reglerar effekten utifrån sin storlek.   
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Abstract 

The need for regulatory power is increased by the closing of nuclear power plants 

and building wind power and solar cells that cannot help keeping the frequency 

stable. Alternative methods are needed to replace the rotating mass which small 

hydropower plants could contribute to by forming virtual power plants. This work 

shows how the lowering off the production requirements for primary regulation of 

Svenska kraftnät (SVK) could utilize smaller hydropower plants to maintain a stable 

frequency in the Swedish power grid. By analyzing the requirements placed on a 

plant to contribute with the primary regulation, it appears that there are good 

conditions for utilizing this type of small hydroelectric power plants and that by 

selling a part of their production time to SVK you can make more money on their 

existing hydropower plants. We think Frequency Containment Reserve – 

Disturbance (FCR-D) are the more beneficial one and the cluster breakdown is 

chosen in terms of geographic location and water flow direction. We suggest a 

central frequency measurement where each individual power plant communicates 

and regulates the power based on its size.  



5(45) 

 

Keywords 

Virtual power plant 

Primary regulation 

Frequency regulation 

Hydroelectric 

  



6(45) 

 

Förord 

Detta arbete är ett resultat av vårt examensarbete på programmet Drift och 

Underhållsteknik, 180Hp. Examensarbetet omfattar 15Hp och skrevs under våren 

2020 på Linneuniversitetet i Kalmar.  

 

För att binda arbetet till utbildningen ville vi hitta ett relevant ämne med fokusering 

på energiteknik. Med detta sagt kontaktades Alsteråns Kraftverksförening för att 

utforska ifall de var i behov av någon slags hjälp och på denna väg har arbetet 

utvecklats.  

 

Vi vill först och främst tacka Magnus Edvinsson Ordförande för Alsteråns 

Kraftverksförening för idén av arbetet och hjälp när den behövdes. Vi vill även 

tacka Morgan Andersson på Bixia för information och hjälp angående 

reglermarknadens alla delar.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Magnus Nilsson på 

Linneuniversitetet för allt stöd och den hjälp som behövts för att skapa ett så bra 

arbete som möjligt.  
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Förteckning över förkortningar och symboler 

 

SVK = Svenska Kraftnät, ett statligt organ som äger och förvaltar stamnätet i 

Sverige, de ansvarar även för elförsörjningen och är Sveriges 

elberedskapsmyndighet. 

FCR = Frequency Containment Reserve 

FCR-N = Frequency Containment Reserve-Normal 

FCR-D = Frequency Containment Reserve-Disturbance 

FCR_Ni = FCR-N för angiven grupp 

FCR_Di = FCR-D för angiven grupp 

Ri,FCR_N = Reglerstyrkan MW/Hz för FCR-N 

Ri,FCR_D = Reglerstyrkan MW/Hz för FCR-D 

∆Pmaxupp = Maxeffekt för uppreglering 

∆Pmaxned = Maxeffekt för nedreglering 

∆Pmax = Maxeffekten för en grupp 

R = Reglerstrykan i MW/Hz 

ΔG = Ändring i produktionen 

Δf = Ändring i frekvensen 

MW = Megawatt 

D1 = Bud på hur mycket betalt som förfrågas för regleringen under morgondagen  

D2 = Bud på hur mycket betalt som förfrågas för regleringen inför i övermorgon  

kr = svenska kronor 
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1 Inledning 

 

Det finns enligt uppgift från Havs och Vattenmyndigheten över 2000 

vattenkraftverk i Sverige varav fler än 1700 är mindre än 1,5 megawatt (MW) och 

räknas som minikraftverk. En majoritet av dessa finns i södra Sverige där 

elkonsumtionen är hög. Eftersom de stora vattenkraftverken i norra Sverige sköter i 

princip all reglering av elnätsfrekvensen så är det ovanligt att de småskaliga 

vattenkraftverken är anpassade för att delta i denna reglering (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2014). Med en ökande produktion av intermittent 

kraftproduktion (dvs ej styrbar och variabel) som sol och vindkraft som har ökat 

kraftigt de senaste åren och en nerläggning av kärnkraftsreaktorer som bidrar med 

mycket roterande massa så kommer behovet av reglerkraft att öka för att hålla 

frekvensen i vårt elnät stabilt (Svenska kraftnät, 2015). 

Svenska kraftnät (SVK) har nyligen sänkt kravet för att delta i den primära 

regleringen av elnätet från 5MW till 100kW (Andersson, 2020). Detta gör att det 

blir väldigt intressant för även de småskaliga vattenkraftverken att delta i den 

primära reglerkraftmarknaden antingen ensamma eller i form av små kluster, så 

kallade virtuella kraftverk. Detta är intressant för producenter för att de skulle kunna 

tjäna mer pengar på sina vattenkraftverk då reglerkraftsel ger en större inkomst. 

Detta ger en möjlighet för nya aktörer att bidra till regleringen. Men för att detta ska 

kunna tillämpas behöver möjligheterna för hur en implementering av en 

reglermodell skulle kunna se ut tas fram. Även vilka tekniska lösningar som behövs 

för att göra detta till verklighet behöver undersökas. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna och vilka tekniska lösningar 

och krav som finns för att den småskaliga vattenkraften ska kunna delta i 

primärregleringen av elnätsfrekvensen.  

1.1.1 Frågeställning 1 

 

Vilka förslag av reglermodeller erbjuder SVK som skulle kunna användas på de 

småskaliga vattenkraftverken i Alsterån samt vilken reglermodell passar bäst i detta 

fall? 

 

1.1.2 Frågeställning 2 

 

Vad behöver fysiskt installeras på plats för att få frekvensregleringen fungerande 

och vilka krav ställer SVK på anläggningen samt regleringen? 

 

1.1.3 Frågeställning 3 

 

Hur ska eventuella kluster styras virtuellt och hur skulle uppdelningen av kluster 

kunna se ut? 
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1.2 Avgränsningar 

 

Enligt Magnus Edvinsson hos Alsteråns kraftverksförening ska det inte vara några 

problem med kraven för aktiveringstiderna på FCR regleringen och därför utgår 

detta arbete ifrån att både Frequency Containment Reserve – Normal (FCR-N) och 

Frequency Containment Reserve – Disturbance (FCR-D) är intressanta i det här 

fallet.  

Det är heller inte otänkbart att binda ihop några större vattenkraftverk för att kunna 

nå upp till de högre effekterna och därmed bidra till FRR-regleringen (Frequency 

Restoration Reserve) alltså sekundärreglering eller tertiärreglering, men detta är 

ingenting som har behandlat i vårt arbete. 

Det skulle även vara tänkbart att använda sig av batterier för att klara av kraven på 

aktiveringstiden i uppstarten ifall detta skulle vara något som kraftverken har 

problem med, men detta är heller ingenting som behandlats i den här rapporten. 

 

1.3 Etiska och miljömässiga frågeställningar och ställningstagande 

 

Miljö och ekonomiska intressen är känsliga frågor där det krävs att se nyttan åt båda 

håll. Samtidigt som vattenkraften är en förnybar energikälla med väldigt liten 

klimatpåverkan så är den ett hinder för vandrande fiskar.  

Även växter och andra djur som är beroende av rinnande vatten som bäckar och 

älvar kan ta skada ifall magasinen till vattenkraftverken inte planeras och byggs på 

korrekt sätt. 

På andra sidan finns det ett ökande behov av reglerkraft där vattenkraften gör en 

väldigt stor del av produktionen i Sverige där de i andra länder som inte har 

vattenkraft behöver använda sig av gasturbiner för reglerkraft som i sin tur inte 

heller är bra för miljön. 

En annan stor positiv fördel med vattenkraften gentemot intermittent 

kraftproduktion som sol och vindkraft är att den kan användas som reglerkraft och 

inte bara i rent produktionssyfte. Detta gör att virtuella kraftverk skulle kunna vara 

en väg att gå för att öka nyttan med de mindre vattenkraftverken då 

reglerkraftsbehovet hela tiden ökar. 
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1.4 Diskussion kring källor 

De viktigaste källorna är de ifrån SVK som är trovärdiga och tillförlitliga då det är 

dem som är ansvariga för kraftbalansen samt elnätet i Sverige. Andra källor som 

använts är Bixia och Nordpool, även dessa källor anses vara väldigt tillförlitliga då 

Bixia är ett elbolag som är med och bidrar till frekvensregleringen och Nordpool är 

en handelsplats där försäljning av el sker.   

 

1.5 Rapportens disposition 

 

Rapporten är uppdelad i fem kapitel där andra kapitlet redogör för hur den svenska 

frekvensregleringen är uppbyggd. Vilka delar den består av och hur den ekonomiska 

ersättningen ser ut mellan de olika alternativen som är intressanta för den 

småskaliga vattenkraften. 

Kapitel tre innehåller förslag på hur uppdelningen av kraftverk i olika kluster skulle 

kunna se ut i hänsyn för regleringen samt hur mycket som är värt att reglera med 

avseende på pris. 

I det fjärde kapitlet visas resultatet som valts ut i det här fallet, samt hur mycket som 

skulle kunna tjänas gentemot att enbart producera vanlig el. 

I femte och sista kapitlet så förs en diskussion kring resultatet. 
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2 Teoribakgrund 

 

2.1 Elnätets uppbyggnad 

 

Sveriges elnät är uppbyggt i 3 olika kategorier som är stamnät, regionnät och 

lokalnät. Den största skillnaden av dessa nät är spänningsnivån och där av förmågan 

att överföra.  

Stamnätet ägs och underhålls av SVK, dess primära uppgift är att binda samman de 

stora producenterna och förflytta el genom hela landet. Det är här import och export 

av el behandlas. Spänningen i detta nät är 400 – 220 kilovolt (kV). 

Regionnätets omfattning är inte lika stort som stamnätet och har därav en spänning 

mellan 130 - 40kV. Regionnätet ägs oftast av elnätsbolag. 

Lokalnätet är det sista nätet innan konsumenternas transformatorstationer och 

behandlar en elstorlek mellan 40 - 0,4kV. Detta nät ägs oftast av elnätsbolag eller 

kommunala bolag (Svenska Kraftnät, September 2015).  

 

2.2 Elområden 

 

Sverige är indelat i 4 olika elområden SE1, SE2, SE3 och SE4. Inom varje elområde 

råder samma prissättning som kan variera från timme till timme. Beroende på 

konsumtion, produktion och väderförhållanden kan variationen av el vara så stor i 

de olika områdena att det blir överskott alternativt underskott av el under vissa tider 

i olika perioder. Detta kan leda till ökat eller minskat elpris. Det är denna orsak som 

gör att Sveriges elområden är uppdelade som de är och varför elpriserna oftast är 

som lägst i de norra delarna av landet, då produktionen där är hög (Svenska 

Kraftnät, September 2015). 
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2.3 Frekvensreglering 

 

För att elnätet ska fungera och inte skada viktiga komponenter i nätet krävs det att 

frekvensen hålls stabil vid 50 hertz (Hz) i Sverige och stora delar av världen. I 

Sverige är det SVK som är ansvariga för elsystemet och det är deras uppgift att se 

till att balansen upprätthålls. Eftersom elektrisk energi inte kan lagras behövs en 

balans mellan produktion och konsumtion för att upprätthålla rätt frekvens. Med 

variationer när elen används så behövs det ett automatiskt reglersystem för att kunna 

hålla frekvensen så nära 50 Hz som möjligt. Frekvensen regleras genom primär, 

sekundär samt tertiärreglering (Söder & Amelin, 2011). 

 

2.4 Primärreglering 

 

Primärreglering är det första steget i frekvensregleringen. Den måste svara på några 

få sekunder för att kunna reglera konsumtions eller produktionsvariationer. 

Eftersom det krävs att den är snabb så sker regleringen automatiskt. Vattenkraften är 

en mycket viktig tillgång för primärregleringen då den kan spara vatten i dammar 

för att snabbt kunna öka eller minska mängden vatten till turbinen för att på så sätt 

reglera frekvensen. Primärregleringen består av en frekvensstyrd normaldriftsreserv 

(FCR-N) samt en frekvensstyrd störningsreserv (FCR-D) (Söder & Amelin, 2011). 

 

2.4.1 FCR-N 

 

FCR-N står för Frequency Containment Reserve – Normal och är en frekvensstyrd 

normaldriftsreserv som ingår i primärregleringen. FCR-N har i uppgift att 

automatiskt justera frekvensförändringar i nätet som görs via en ökad eller minskad 

elproduktion. I det här arbetet ordnas detta genom att öka eller minska vattenintaget 

genom turbinen för att få en större producerad effekt som i sin tur reglerar 

frekvensen.  

FCR-N används för både uppreglering och nedreglering mellan frekvenserna 

49.9Hz till 50.1Hz. Ifall frekvensen sjunker till 49.9 Hz ska regleringen aktiveras 
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och effekten ska uppnå 63% av full förhandlad effekt inom 60 sekunder och efter 3 

minuter ska full effekt vara uppnådd (Svenska Kraftnät, April 2019). Ifall 

frekvensen fortsätter att stadigt behålla 49.9 Hz så kommer full effekt av regleringen 

bibehållas. Nedreglering av frekvensen fungerar på samma sätt förutom att där 

sänks effekten av regleringen vid en avvikelse på 50.1 Hz.  

Det lägsta tillåtna kravet för FCR-N är 0,1MW (Svenska Kraftnät, 2018). 

 

2.4.2 FCR-D 

 

FCR-D står för Frequency Containment Reserve – Disturbance och är en 

frekvensstyrd störningsreserv som ingår i primärregleringen. FCR-D är endast till 

för uppreglering av frekvensen så dess uppgift är att automatiskt stabilisera 

regleravvikelser som understiger 49.9 Hz. Aktiveringstiden för FCR-D är snabb, när 

frekvensen minskar från 49.9Hz till 49.5Hz ska 50% av förhandlad effekt vara 

tillgänglig inom 3 sekunder och efter 30 sekunder ska full effekt vara uppnådd. Det 

lägsta tillåtna kravet för FCR-D är 0,1MW (Svenska Kraftnät, April 2019). 

 

2.5 Sekundärreglering 

 

När primärregleringen har återställt balansen kommer frekvensen inte vara 50 Hz 

utan har en avvikelse vilket den automatiska återställningsreserven (aFRR) ska ta 

hand om. Eftersom primärregleringen precis har återställt balansen i systemet så 

kommer det vara svårt att ta upp nya last eller produktionsändringar i nätet och då 

används aFRR för att avlasta FCR och se till så att frekvensen återställs till 50Hz. 

Genom att använda sig av en sekundärreglering så kan den återställa frekvensen 

genom att minska elproduktionen på primärregleringen och återställa den för att 

kunna klara nya störningar. Skillnaden mellan normaltid och synkrontid dvs 

tidsavvikelsen får inte bli för stor och det är sekundärregleringens uppgift att se till. 

Synkrontiden är den klocka som drivs av nätfrekvensen och den kommer att gå 

långsammare än normaltiden om frekvensen i nätet är lägre än den nominella 
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frekvensen. Om frekvensen däremot är högre än den nominella frekvensen så 

kommer synkrontiden gå snabbare än normaltiden (Söder & Amelin, 2011). 

 

2.5.1 aFRR 

 

aFRR står för Automatic Frequency Restoration Reserve och ingår i 

sekundärregleringen. Den aktiveras automatiskt efter primärregleringen och 

aktiveringstiden är 100% inom loppet av 2 minuter och kommer att vara aktiv under 

den tid som reserven är inköpt. aFRR används för att minska belastningen på 

primärregleringen men till skillnad från FCR-N och FCR-D som är till för att 

stabilisera frekvensen är denna gjord för att återställa frekvensen till 50Hz. Det 

lägsta tillåtna kravet för aFRR är 5 MW (Svenska Kraftnät, April 2019). 

 

2.6 Tertiärreglering 

 

Den sista delen av regleringen är den tertiära reserven som består av manuell 

frekvensåterställningsreserv (mFRR), effektreserven samt störningsreserven. mFRR 

har som uppgift att hjälpa till att återställa frekvensen till 50Hz samtidigt som den 

avlastar aFRR. Störningsreservens uppgift är att få systemet i balans igen om det har 

varit en så pass stor störning eller bortfall på elnätet att det inte har tillräckligt med 

bud från reglermarknaden att kunna ta hand om störningen. Då måste 

störningsreserven igång som mestadels består av gasturbiner för att på mindre än 15 

minuter komma igång och återfå balansen i nätet (Svenska Kraftnät, 2019). 

Effektreserven ska finnas tillgänglig mellan 16 november och 15 mars då det kan bli 

mycket kallt i Sverige. Effektreserven är en resurs som ska börja producera el om en 

elproducent har en reservkraftsanläggning (Karlshamnsverket 562MW (Svenska 

kraftnät, 2019)) eller om den är en stor elanvändare så kan den vara med och bidra 

till effektreserven genom att tillfälligt minska eller öka sin förbrukning (totalt 

190MW (Svenska kraftnät, 2019)) (Svenska Kraftnät, 2019). 
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2.6.1 mFRR 

 

mFRR står för Manual Frequency Restoration Reserve och ingår i tertiärregleringen. 

Denna reglering köps manuellt på reglerkraftsmarknaden för att hålla frekvensen 

mellan 49.9 – 50.1Hz och aktiveras under 15 minuter på Svenska Kraftnäts begäran. 

Det lägsta tillåtna kravet för mFRR är 10 MW i SE1, SE2, SE3 och 5 MW i SE4 

(Svenska Kraftnät, April 2019). 

 

2.7 Budgivning 

 

2.7.1 Balansansvarig 

 

Enligt ellagen är en elleverantör tvungen att bidra med samma mängd el som dess 

kunder använder, med detta menas balansansvar. För att klara av detta så måste 

leverantören antingen anställa en aktör som ansvarar över denna bit eller ta på sig 

uppgiften själv. Under alla dygnets timmar ska det vara balans i Sveriges elnät, de 

balansansvariga aktörerna försöker så gott de kan att uppehålla denna balans men 

när de ej lyckas så finns svenska kraftnät där och köper och säljer el under den tid 

av dygnet där balansen inte är jämn (Svenska Kraftnät, 2016).  

2.7.2 Budgivning av reserver 

 

Den balansansvarige kan lämna ut två olika slags bud till Svenska Kraftnät, D1 bud 

lämnas för morgondagen medan ett D2 bud lämnas för övermorgonen. Varje bud 

ska lämnas och rapporteras till SVK över Ediel-portalen som finns på Svenska 

Kraftnäts hemsida. Både FCR-N och FCR-D kan lämnas för D1 och D2. Oftast 

lämnas buden timvis men kan även lämnas för en längre period, då kallas buden för 

blockbud (Svenska Kraftnät, April 2019).  

 

D1: Detta bud ska vara inlämnat till SVK senast klockan 18.00 dagen innan det 

dygn som lämnats bud på. Efter denna tid kan budet inte ändras. D1 blockbud har en 

maximal tillåten tid på 3 timmar. 
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Upphandlingen av D1 ska vara klart innan klockan 20.00 dagen före budat dygn 

(Svenska Kraftnät, April 2019).  

 

D2: Detta bud ska vara inlämnat till SVK senast klockan 15.00 två dagar innan det 

dygnet som lämnats bud på. Till exempel om budet gäller fredagen så ska budet 

vara inlämnat på onsdagen innan klockan 15.00 och därefter kan budet inte ändras. 

D2 Blockbud har en maximal tillåten tid på 6 timmar.  

Upphandlingen av D2 ska vara klart innan klockan 16.00 två dagar före budat dygn 

(Svenska Kraftnät, 2018). 

 

Svenska Kraftnät har släppt regler på hur budgivningen ska gå till i balansavtalet 

(Svenska Kraftnät, April 2019). 
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2.7.3 Återköp 

 

Ifall den balansansvarige har sålt FCR-N eller FCR-D till svenska kraftnät men ej 

har möjlighet att leverera dessa tjänster då det uppstått problem kan de återköpas.  

 

Ifall återköp sker efter upphandling D1-20.00 ska aktören kontakta SVK över 

telefon för att meddela att leverering av tjänsten längre ej kan ske. Efter detta ska ett 

mejl skrivas där uppgifter angående timmar, volym och produkt som återköps ska 

innehålla. SVK ser till att det finns rätt mängd FCR godkänd under de timmar som 

är nämnda, ifall det skulle vara brist på reserver kontaktar SVK aktörer för enskild 

affär. Återköpspriset blir det största avropad budpriset av D2/D1-auktionen 

(Svenska Kraftnät, 2018).  

 

Ifall återköp sker mellan upphandling av D2-16.00 men innan budtid D1-18.00 kan 

aktör lämna in ett återköpsbud vid D1 auktionen. Återköpspriset blir det största bud 

priset av D2/D1-auktionen. (Svenska Kraftnät, 2018).  

 

2.7.4 Ekonomisk ersättning 

 

Den ekonomiska ersättningen för primärregleringen betalas ut i två olika kategorier 

av SVK. Dels en fast ersättning som betalas med pay as bid vilket menas att det 

budet som läggs är det som ges ut. Medelpriset för den fasta ersättningen går att se 

timme för timme på SVK:s hemsida. Hur stort det högsta budet eller hur litet det 

lägsta budet var går ej att se. Den andra delen av ersättningen är ett rörligt 

reglerpris. När reglering sker görs betalningen av SVK genom reglerpriset minus 

spotpriset gånger den volym som regleras (Andersson, 2020).  

Den totala ersättningen ser ut som följande: 

• Fast ersättning av SVK enligt pay as bid. 

• Reglerpris/MWh gånger den volym som regleras, gers ut av SVK. 

• Spotpris gånger producerad volym. Gers ut av elleverantören. 
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2.8 Virtuella kraftverk 

 

Ett virtuellt kraftverk kan beskrivas som flera uppkopplade energiresurser tex. 

Vattenkraftverk, reservaggregat, kylmaskiner och värmepumpar. Dessa kan 

fjärrstyras tillsammans för att ha möjlighet att tillföra eller utnyttja energi för att 

bidra till frekvensregleringen och därmed bidra till balansen i elnätet.  

Genom att binda ihop mindre maskiner och mindre kraftverk virtuellt med varandra 

kan effektkraven uppnås som ställs på en regleranläggning vilket inte gjorts om de 

verkade för sig själva. 

En stor fördel med virtuella kraftverk är att de inte är bundna till resurser som ligger 

nära varandra utan det räcker med att koppla ihop dem till samma styrsignal och 

dess placering spelar därför ingen större roll. 

 

2.8.1 Styrning av kluster  

 

Det finns två olika metoder som de virtuella kraftverken kan styras genom, central 

eller lokal styrning.  

Central styrning betyder att det virtuella kraftverket regleras från en central station 

som mäter frekvensavvikelsen och skickar iväg en styrsignal till det virtuella 

kraftverket. 

Vid lokal styrning så ska det virtuella kraftverket mäta och kontrollera frekvensen 

på plats och reglera kraftverket automatiskt efter behov.  

Om central styrning ska tillämpas behöver SVK godkänna detta vid sin 

prekvalificering, även tillvägagångsättet kommer att godkännas av SVK.  
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3 Metod 

 

Genom intervjuer och litteraturstudier togs data angående tillgängliga 

reglermodeller fram, samt jämfördes med varandra för att få fram vilken som var 

bäst lämpad för detta sammanhang. 

Det gjordes även en undersökning av befintliga anläggningar för att ta reda på vad 

som fanns på plats för att sedan göra en analys genom att utforska och bestämma 

vad som behöver kompletteras. Studerad litteratur och fakta som framkommit vid 

intervjuer har använts för att analysera vilka krav som finns för anläggningen och 

regleringen av nätfrekvensen. 

Kartläggning av effekt samt typ av kraftverk gjordes för att sedan bestämma hur 

eventuella teoretiska kluster kan se ut för att få en så effektiv fördelning som möjligt 

gentemot kraven som ställs. 

 

3.1 Utförande 

 

3.1.1 Val av reglermodell 

 

Det finns två reglermodeller som är aktuella i det här fallet, det är FCR-N och FCR-

D. Detta på grund av att de har en minsta budstorlek på 0,1MW. De andra 

reglermodellerna som finns kräver större anläggningar. Enligt Magnus Edvinsson på 

Alsteråns kraftverksförening ska det inte vara några problem att möta dessa krav för 

aktiveringstider på varken FCR-N eller FCR-D vilket gör att båda är möjliga för 

kraftverken i Alsterån. Han uppger även att deras snittproduktion under tiden 1a 

november till 30e april är ungefär 85–90% av totalt installerad effekt. Förenklat kan 

det sägas att FCR-N ger mer betalt men kommer samtidigt att ha ett större slitage på 

rörliga delar då den konstant behöver reglera.  
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FCR-D reglering ger lite sämre betalt men behöver endast reglera upp när 

nätfrekvensen blir lägre än 49,90 Hz. Valet baseras därför på hur mycket pengar 

som kan tjänas på respektive reglermodell.  

Ersättningen för FCR-D består av en fast del som betalas ut av SVK samt ett 

spotpris för producerad effekt som betalas ut av leverantören. Ersättningen för FCR-

N består också av en fast del som betalas ut av SVK samt spotpris för producerad 

effekt, det som tillkommer vid FCR-N är en reglerersättning från SVK där 

spotpriset subtraheras från reglerpriset och multipliceras med den reglerade 

volymen.  

 

Ersättningen för respektive reglermodell har beräknats enligt följande och data är 

hämtat mellan perioden 1 november 2018 till 30 april 2019 om inte annat anges. 

Priser och växelkurs är taget från Nordpool. Perioden valdes på grund av att det är 

den period som Alsterån har störst vattentillförsel och de räknar med att kunna 

producera i snitt 85–90% av total installerad effekt. Volymen som regleras är 

0,1MW per kluster så totalt 0,2MW och antas kunna bidra till regleringen 8 timmar 

per dag för att under de resterande timmarna återhämta sig under normal 

produktion.  

 

För att beräkna hur mycket som är möjligt att reglera per kluster så måste först de 

enskilda kluster reglerstyrkorna räknas fram, detta görs med följande ekvation där 

ändring i produktion jämförs med ändringen av frekvensen. Där (R) står för 

reglerstyrkan, (ΔG) står för ändring i produktion och (Δf) står för ändring av 

frekvensen (Söder & Amelin, 2011). 

R =  
 ΔG

Δf
 

                     (1) 
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För att sedan räkna ut hur många megawatt (MW) som kan regleras används två 

olika ekvationer. Den första är för FCR-N och finns i (Svenska Kraftnät, 2018) där 

(FCR_Ni) är FCR-N för angiven grupp, (Ri, FCR_N) är reglerstyrkan i MW/Hz, 

(∆Pmaxupp) är maxeffekt för uppreglering och (∆Pmaxned) är maxeffekt för 

nedreglering. Den andra ekvationen är för FCR-D och finns i (Svenska Kraftnät, 

2018) där (FCR_Di) är FCR-D för angiven grupp, (Ri, FCR_D) är reglerstyrkan i 

MW/Hz och (∆Pmax) är maxeffekten för en grupp. 

 

Ekvation för FCR-N: 

FCR_Ni = max(min(0,1 ∙ Ri, FCR_N; ∆Pmaxupp; ∆Pmaxned); 0)                      (2)            

Ekvation för FCR-D: 

FCR_Di = max(min(0,4 ∙ Ri, FCR_D; ∆Pmax − (FCR_Ni)); 0)                  (3) 

 

För att räkna ut hur stor snittproduktionen är utan reglering används följande 

ekvationer. 

Grupp 1 

Dagar * timmar * spotprismedel * 85 % av installerad effekt.               (4) 

Grupp 2  

Dagar * timmar * spotprismedel * 90 % av installerad effekt                 (5) 

 

Fastpriset betalas ut av SVK som pay as bid.  

Detta pris betalas ut för att vara i standby och delas ut per 

vunnen budgivningstimme. Detta kan räknas ut genom följande 

ekvationer. Grupp 1 och Grupp 2 kommer att få samma fastpris så en ekvation för 

varje reglermodell räcker. 

FCR-D 

Dagar * timmar * fastpris FCR-D * budvolym                  (6) 

FCR-N 

Dagar * timmar * fastpris FCR-N * budvolym                  (7) 
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Utöver fastpriset och spotpriset på FCR-N så tillkommer det också ett reglerpris. 

Även här väljs det att avstå ifrån att räkna med spotpriset i vinsten då det görs 

samma bedömning som för FCR-D att det enkelt går att ändra produktionen för att 

kunna öka vinsten på det sättet. Däremot så kommer leverantören att få extra betalt 

av SVK i form av ett reglerpris. Reglerpriset betalas ut enligt reglerad volym * 

(reglerpris - spotpris). Ifall ett snitt beräknas på hur mycket som har reglerats upp 

respektive ner under 2018 och 2019 så upptäcktes att 62% av regleringen är 

nedreglering och resterande 38% är uppreglering. 

 

Reglerpris för FCR-N nedreglering och uppreglering under perioden räknas ut 

genom följande ekvationer. Grupp 1 och Grupp 2 kommer att få samma reglerpris så 

en ekvation nedreglering och en ekvation för uppreglering räcker. 

Nedreglering 

Dagar * timmar * reglerad volym ned * (reglerpris ned - spotpris)                 (8) 

Uppreglering 

Dagar * timmar * reglerad volym upp * (reglerpris upp - spotpris)                 (9) 

 

Sedan görs det ett snitt baserat på andelen nedreglering respektive andelen 

uppreglering. Enligt följande ekvation fås uppdelningen av nedreglering kontra 

uppreglering per grupp under angiven period. 

Nedreglering * 62% + uppreglering * 38%                 (10) 
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3.1.2 Krav 

 

Kraven som ställs på FCR-N samt FCR-D bestäms av SVK då de är ansvariga för 

balansen och elnätet i Sverige. De tekniska kravspecifikationerna för 

primärregleringen tas därför direkt från senaste upplagan av balansansvarsavtalet 

eftersom det är de krav som utgås ifrån vid en prekvalificering. Kraven finns också 

att finna i EU förordningen, de intressanta artiklarna anges av SVK i 

balansansvarsavtalet och är följande. 

 

• Artikel 154.1 och 154.6 i 2017/1485 

• Artikel 13.1 i 2016/631 

• Artikel 12.1 i 2016/1388 

 

Rapportering av aktiv effekt ska ske till Svenska Kraftnät i realtid, informationen 

ska även dokumenteras och sparas i minst 14 dagar med en upplösning på minst 1 

sekund och den Balansansvarige ska skicka denna information till SVK vid 

förfrågan. 

Information angående FCR-N och FCR-D ska ske i realtid och rapporteras var tredje 

minut till Svenska Kraftnäts egna elektroniska system. Kraven är tagna direkt ur 

texten för en full förståelse.  
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Total tillgänglig kapacitet FCR-N per elområde (MW), separat för förbrukning och 

produktion. 

Total tillgänglig kapacitet FCR-D per Elområde (MW), separat för förbrukning och 

produktion. 

Ekvivalent tidskonstant per Elområde (s). 

Aktuellt reglerstyrkeläge (så kallat EP-läge) per aggregat som deltar i FCR. Undan-

tag från kravet på̊ en sådan rapportering kan medges efter särskild överenskommelse 

med svenska kraftnät (Svenska Kraftnät, 2018). 

 

3.1.3 Uppdelning av kluster 

 

Uppdelningen av kluster har teoretiskt gjorts i två grupper, Grupp 1 och Grupp 2. 

Indelningen har i huvudsak baserats på respektive sjöar där kraftverken ligger efter 

nedströms och där kraftverksföreningen har reglerrätt.  

Sjöarna kan ses som magasin och fördelen med detta är att kraftverken använder sig 

av samma vatten, ifall vattenpådraget ökas genom första kraftverket kommer 

resterande också att öka. En annan stor fördel med detta upplägg är att ifall det läggs 

bud av reglertimmar var tredje timme under ett dygn så kan sjön återhämta sig och 

återgå till en normal nivå ifall kraftverken har behövt reglera frekvensen mycket 

under någon timme. Samma sak gäller om kraftverken inte har behövt reglera så 

mycket kan kraftverken använda sig av de övriga timmarna för att öka produktionen 

och där med tömma ner nivån i sjön till en normal nivå.  

 

Storleken och valet av antal kraftverk per kluster skulle kunna variera, teoretiskt sätt 

så skulle två kraftverk tillsammans kunna bilda ett virtuellt kraftverk, bara de kan 

reglera sin produktion på det minimala kravet av 100kW så spelar storleken ingen 

roll. Även de enskilda effekterna behöver inte vara lika, vad som utgåtts ifrån är att 

varje kraftverk ska kunna reglera sin storlek i skillnad av storleken på gruppen. 

Alltså ifall ett kraftverk i en grupp har en procentandel på 10% så ska det kunna 

reglera 10kW, detta är något som varje virtuellt kraftverk får bestämma 

fördelningen för.  
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Ur en ekonomisk synpunkt kan det eventuellt vara mer lämpligt med ett fåtal större 

kraftverk i varje kluster för att få en högre ekonomisk vinst per kraftverk. Arbetet 

har utgått ifrån de kraftverken som finns i Alsterån idag. 

 

Procentdelen eller reglertalet som har använts i våra uträkningar är storleken på 

varje enskilt kraftverk kontra totala effekten i dess grupp. Alla uträkningar som 

gjorts är baserade på att den budade effekten alltid är på det minimala kravet på 

100kW.  

Grupperna och varje individuellt kraftverks procentdel förtydligas genom Tabell 2 

och Tabell 3. I dessa Tabeller presenteras varje enskild effekt per kraftverk, 

gruppens totala effekt och varje enskild kraftverks effektdel.  

I teorin så skulle vilket reglertal som helst fungera och den budade volymen skulle 

kunna vara mer än 100kW beroende på hur stor effekt varje kluster har tillgångar 

på. Men för att göra förståelsen så lätt som möjligt så har arbetet utförts på detta vis. 

 

3.1.4 Styrning av kluster  

 

Det finns två olika metoder som de virtuella kraftverken kan styras genom, central 

eller lokal styrning.  

Central styrning betyder att det virtuella kraftverket regleras från en central station 

som mäter frekvensavvikelsen och skickar iväg en styrsignal till det virtuella 

kraftverket. 

Vid lokal styrning så ska det virtuella kraftverket mäta och kontrollera frekvensen 

på plats och reglera kraftverket automatiskt efter behov.  

Om central styrning ska tillämpas behöver SVK godkänna detta vid sin 

prekvalificering, även tillvägagångsättet kommer att godkännas av SVK. 
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4 Resultat 

4.1 Reglermodeller som är lämpliga 

De reglermodeller som fungerar i det här fallet är FCR-N och FCR-D på grund av 

att dessa reglermodeller är de som har tillräckligt låg minimum budvolym för 

Alsteråns kraftverk.  

 

4.2 Reglermodell som valts 

Eftersom kraven på aktiveringstiden inte ska vara några problem så baseras valet av 

reglermodell på hur mycket som tjänas på respektive modell. Effekten med 

reglering har tagit hänsyn till installerad effekt för att vara säkra på att regleringen 

kan uppnås. 

Priser och växelkurser är tagna från Nordpool. 

Medelpriser kronor(kr)/MW SE4  

Växelkurs 11e Mars 2020   10,76 kr 

Fast pris FCR-N   300,74 kr 

Fast pris FCR-D   125,85 kr 

Spotpris     523,39 kr 

Reglerpris upp    562,65 kr 

Reglerpris ned    489,94 kr 

 

Grupp 1 Installerad effekt  0,765 MW 

85% av installerad effekt  0,650 MW 

98% effekt med reglering   0,750 MW 

Grupp 2 Installerad effekt  1,070 MW 

90% av installerad effekt  0,963 MW 

99% effekt med reglering   1,063 MW 
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Reglerstyrkan för de olika klustren har beräknats genom ekvation (1). 

  

För FCR-N gäller då R =  
 ΔG

Δf
=   

 0,1 MW

0,1 Hz
= 1 𝑀𝑊/𝐻𝑧 

För FCR-D gäller då R =  
 ΔG

Δf
=   

 0,1 MW

0,4 Hz
= 0,25 𝑀𝑊/𝐻𝑧 

    (Söder & Amelin, 2011) 

 

För att beräkna hur många MW som kan regleras för FCR-N respektive FCR-D 

används ekvation (2) respektive (3). 

 

FCR-N: 

FCR_N1 = max (min (0,1 ∙ 1; 0,115; 0,1); 0 =  0,1 MW 

FCR_N2 = max(min(0,1 ∙ 1; 0,107; 0,1); 0 =  0,1 MW 

 

    (Svenska Kraftnät, 2018) 

FCR-D: 

FCR_D1 = max(min(0,4 ∙ 0,25; 0,765 − (0,1)); 0) = 0,1 𝑀𝑊 

FCR_D2 = max(min(0,4 ∙ 0,25; 1,07 − (0,1)); 0) = 0,1 𝑀𝑊 

 

   (Svenska Kraftnät, 2018) 

 

Volym som kan regleras upp och ned samt storlek på bud. 

Reglerad volym upp     0,1 MW / kluster 

Reglerad volym ned   - 0,1 MW / kluster 

Budvolym     0,1 MW / kluster 

 

Snittproduktion under perioden för grupp 1 utan någon reglering beräknas genom 

ekvation (4). 

212 * 24 * 523,39 * 0,650 = 1 730 955 kr  

Snittproduktion under perioden för grupp 2 utan någon reglering beräknas genom 

ekvation (5). 

212 * 24 * 523,39 * 0,963 = 2 564 477 kr 
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Fastpriset betalas ut av SVK som pay as bid per timme. 

Fastpriset för FCR-D kommer att ge både grupp 1 och grupp 2 lika mycket pengar 

och beräknas genom ekvation (6). 

212 * 8 * 125,85 * 0,1 = 21 344 kr  

 

Fastpriset för FCR-N D kommer att ge både grupp 1 och grupp 2 lika mycket 

pengar och beräknas genom ekvation (7). 

212 * 8 * 300,74 * 0,1 = 51 006 kr  

 

Fastpriset är beräknat per grupp så när grupperna läggs ihop dubblas priset. Det 

fasta priset blir då 42 688 kr för båda FCR-D klustren och fastpriset för FCR-N blir 

då 102 012 kr för båda klustren. 

 

Reglerpriset för FCR-N nedreglering respektive uppreglering under perioden 

beräknades med ekvation (8) respektive (9). Grupp 1 och Grupp 2 kommer att få 

samma reglerpris. 

Nedreglering 

212 * 8 * -0,1 * (489,94 – 523,39) = 5673 kr 

Uppreglering 

212 * 8 * 0,1 * (562,65 – 523,39) = 6658 kr 

 

Om det görs ett snitt baserat på nedreglering respektive uppreglering kan resultatet 

per grupp under angiven period beräknas med ekvation (10). 

5673 * 0,62 + 6658 * 0,38 = 6047 kr 

Det totala beloppet på reglerpriset blir då 12 094 kr för båda grupperna. 

 

Beräkningarna gav att FCR-N för båda klustren tillsammans ger ett fastpris på 102 

012 kr samt ett reglerpris på 12 094 kr vilket ger en total summa på 114 106 kr.  

Med FCR-D reglering ges endast fastpris och summan blir 42 688 kr för båda 

klustren. 
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4.3 Krav enligt SVK 

 

Svenska kraftnät kommer att göra en helhetsbedömning under förkvalificeringen för 

att se ifall anläggningen är säker och brukbar. De ställer krav på leveransen av 

tjänsten, men angående hur den tekniska lösningen ska se ut är helt upp till 

anläggningsägaren. Detta gör att leverantören kan optimera sin anläggning beroende 

på hur de vill att den ska se ut och beroende på utrustningen som de använder sig av. 

Det är viktigt att dokumentationen angående reglersystem, effektmätning och 

frekvensmätningen är detaljerad och utförlig då den kommer att bedömas 

tillsammans med helhetsbedömningen.  

 

De tekniska kraven som ställs av SVK på anläggningen för FCR är följande 

• Miniminoggrannhet för frekvensmätning vid FCR-leverans är 

10 mHz, enligt artikel 154.1 i förordning (EU) 2017/1485.  

• Varje Enhet och varje Grupp som tillhandahåller FCR ska 

uppfylla de egenskaper som krävs enligt tabellen i bilaga V och 

kunna aktivera FCR inom de frekvensområden som anges i 

artikel 13.1 i förordning (EU) 2016/631, enligt artikel 154.6 i 

förordning (EU) 2017/1485. Motsvarande frekvensområde 

anges i artikel 12.1 i förordning (EU) 2016/1388.  

• Vid kontinuerlig reglering ska aktivering ske med en regulator 

vars slutvärde är linjärt mot frekvensavvikelsen.    

    (Svenska Kraftnät, April 2019)

  

Kraven för FCR-N och FCR-D är samma som i FCR men skiljer sig något 

mellan N och D. De kraven för FCR-N som gäller är följande. 

• Aktivering av FCR-N ska ske vid frekvensavvikelser från 

50,00 Hz inom intervallet 49,90 Hz till 50,10 Hz.  
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• FCR-N ska vid en stegvis förändring av frekvensen vara 

aktiverad till 63 % inom 60 sekunder och 100 % inom 3 

minuter. 

(Svenska Kraftnät, April 2019) 

Kraven för FCR-D som gäller är följande. 

• Aktivering av FCR-D ska ske vid frekvens understigande 49,90 

Hz.  

• Vid en stegvis förändring av frekvensen från 49,90 Hz till 

49,50 Hz ska FCR-D vara aktiverad till 50 % inom 5 sekunder 

och till 100 % inom 30 sekunder.  

                        (Svenska Kraftnät, April 2019)    

 

4.4 Styrning av kluster 

 

De två styrningsmetoderna som är aktuella att använda är central och lokal styrning.  

Även ifall kraftverken har ett styrsystem som är gjort för frekvensreglering lokalt på 

plats är ett virtuellt kraftverk två eller flera mindre kraftverk sammankopplade till 

ett så kallat kluster, detta gör lokal styrning väldigt komplicerat. 

På grund av detta är det smidigaste systemet om alla kraftverken styrs genom en 

central styrning. Då kan frekvensavvikelsen mätas på en central station och sedan 

skicka ut en styrsignal som reglerar alla kraftverken i klustret samtidigt.  

Detta blir även ekonomiskt fördelaktigt då frekvensen bara behöver mätas på den 

centrala stationen som styr kraftverken så behövs bara en frekvensmätare på ett 

ställe gentemot lokal styrning där varje kraftverk behöver en separat mätare för 

frekvensmätning. 
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4.5 Fysisk installation 

 

Central styrning kan ske på många olika sätt. Men enligt kraven i del 4.3 ska 

aktiveringen ske med en regulator vars slutvärde är linjär mot frekvensavvikelsen, 

därför har en P-regulator (Thomas, 1989) valts ut med reglerstyrkan som 

regulatorförstärkning som räknas ut i avsnitt 3.1.1. Val av reglermodell. Ärvärdet 

sätts till den aktuella frekvensen som styrs av en central frekvensmätare. Börvärdet 

behöver då vara 50Hz vid FCR-N och 49,9Hz vid FCR-D. Utsignalen visar den 

totala effektökningen eller effektminskningen som krävs av gruppen, denna signal 

går till ett programmerbart styrsystem (PLC) som delar upp effektfördelningen i ett 

procentuellt värde som sedan skickas vidare till respektive kraftverk och en 

effektökning/minskning kan utföras. Denna procentuella fördelning sker enligt 4.6 

Uppdelning av kluster.  

Den information som den centrala stationen behöver ifrån varje individuellt 

kraftverk är vilken effekt som produceras vid tillfället samt vattennivån för att 

säkerställa att det går att öka vattenflödet. 

Då SVK ej ställer exakta detaljkrav angående vilken utrustning som ska finnas eller 

hur anläggningen exakt ska fungera och fokuserar mer på den fullständiga lösningen 

så kan de fysiska installationerna variera beroende på hur anläggningarna ser ut, 

detta arbete har utgått ifrån att regleringen ska fungera med denna utrustning oavsett 

om det är FCR-D eller FCR-N. 

 

Central station 

• Regulator 

• Frekvensgivare 

• PLC 

 

Kraftverk 

• PLC 

• Turbinregulator 
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Vid central styrning krävs att det finns någon form av internetuppkoppling i 

kraftverken för att kunna kommunicera med den centrala stationen. Vid 

internetåtkomst till kraftverken tillkommer då information och IT-säkerhetskrav för 

anläggningen. Det är leverantören för balanstjänsten som har ansvar för att kraven 

uppfylls. Tex så ska en accesskontrollfunktion med autentisering, 

behörighetsstyrning och spårbarhet säkerställas (Svenska Kraftnät, 2019). Därtill 

ska dessa punkter noteras: 

Autentisering i alla underliggande system bör ske med unika lösenord. 

Fabriksinställda användaridentiteter och standardlösenord (s.k. default passwords) 

ska bytas ut innan underliggande system och resurser tas i drift. 

Lösenordsförteckningar ska skyddas mot obehörig åtkomst (Svenska Kraftnät, 

2019). 

 

4.6 Uppdelning av kluster 

 

De klustergrupperna som valts är namngivna Grupp 1 och Grupp 2. En fullständig 

förklaring till varför klustren är uppdelade som de är finns i avsnitt 3.1.3 

”Uppdelning av Kluster” men en mindre förklaring kommer även att finnas i detta 

resultatavsnitt. Alla kraftverk som presenteras i detta arbete finns presenterade i 

Tabell 1. 

 

Tabell 1. Kraftverk i Alsterån. 

  

Kraftverk Alsterån Turbintyp Antal turbiner Effekt kW Tot. Effekt kWMedelflöde  Damm

1 Rydefors Fullkaplan 1 85 85 Älgasjön

2 Fagraskog (Skälvandeström) Francis 2 45+100 145 Älgasjön

3 Kronofors Övre/Fröseke Övre Francis/Semikaplan 2 230 230 Älgasjön

4 Kronofors Nedre/Fröseke Nedre Fullkaplan/francis 2 40+220 260 Älgasjön

5 Kullafors Francis 1 45 45 Älgasjön

6 Uvafors Francis/Semikaplan 2 50+350 400 3,9 Uvasjön

7 Alsterbro Övre Lawaczck 1 45 45 4,8 Uvasjön

8 Alsterbro Nedre Lawaczck 1 45 45 4,8 Uvasjön

9 Sandslätt Fullkaplan 1 150 150 4,8 Uvasjön

10 Knivingaryd Francis 1 200 200 4,9 Uvasjön

11 Högeström Fullkaplan 1 230 230 4,7 Uvasjön
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Den största anledningen till att två grupper med fem respektive sex kraftverk per 

grupp valts är i vårt fall på grund av effektfördelningen, varje kluster måste kunna 

reglera upp en effekt av 100kW, detta gör att ifall grupperna är för små så kommer 

denna effekt ej att kunna uppnås. 

 

I teorin skulle vilka kraftverk som helst fungera beroende på placering, antal 

kraftverk per grupp och storlek, detta på grund av att ett virtuellt kraftverk ska 

fungera som ett kraftverk och därmed regleras virtuellt. 

Men då detta arbete utgår ifrån riktiga kraftverk som finns i Alsterån så har även 

hänsyn tagits till angående vilka sjöar de ligger efter och där kraftverksföreningen 

har reglerrätt. Klustren är alltså uppdelade med hänsyn av vilka sjöar de ligger efter 

så varje sjö kan användas som ett stort magasin av vatten. Detta gör att om 

vattentillförseln ökar genom det första kraftverket kommer även de efterliggande 

kraftverkens effekt öka. På detta sätt har maximalt av energin i vattnet använts då 

det inte finns någon möjlighet att spara vatten i dammar innan varje enskilt 

kraftverk. Sjöarna ger också möjlighet till att reglera vattennivån, detta gör att om 

bud läggs på FCR-D var tredje timme så finns det tid till att antingen öka 

produktionen eller minska produktionen för att återställa nivån i sjön så kraftverken 

är redo för nästa budad timme.  

 

Varje individuellt kraftverks procentdel förtydligas genom tabell 2 och tabell 3. I 

dessa tabeller presenteras varje enskild effekt per kraftverk, gruppens totala effekt 

och varje enskild kraftverks effektdel.  

 

Grupp 1 är kraftverken Rydefors, Fagraskog, Fröseke Övre, Fröseke Nedre och 

Kullafors. Kraftverken ligger alla efter Älgasjön och har en sammanlagd effekt på 

765 kW. 
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Tabell 2. Effektfördelning grupp 1. 

 

 

Grupp 2 är kraftverken Uvafors, Alsterbro Övre, Alsterbro Nedre, Sandslätt, 

Knivingaryd och Högeström. Kraftverken ligger alla efter Uvasjön och har en 

sammanlagd effekt på 1070 kW. 

 

Tabell 3. Effektfördelning grupp 2. 

 

 

Procentdelarna i tabellerna 2 och 3 är uträknade via storleken på varje enskilt 

kraftverk i förhållande till dess grupps totala effekt.  

 

Exempel: Uvafors som har en effekt på 400kW får en procentdel av 37% i dess 

grupp.  

 

Enskild effekt / Gruppens totala effekt = Procentdel  (11) 

400kW / 1070kW = 37% 

 

Detta gör att Uvafors ska kunna reglera upp en effekt av 37kW.  

 

  

Grupp 1 Effekt kW (%)

1 Rydefors 85 11

2 Fagraskog (Skälvandeström) 145 19

3 Kronofors Övre/Fröseke Övre 230 30

4 Kronofors Nedre/Fröseke Nedre 260 34

5 Kullafors 45 6

Tot effekt 765 100

Grupp 2 Effekt kW  (%)

1 Uvafors 400 37

2 Alsterbro Övre 45 4

3 Alsterbro Nedre 45 4

4 Sandslätt 150 14

5 Knivingaryd 200 19

6 Högeström 230 22

Tot effekt 1070 100
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5 Diskussion 

 

5.1.1 Reglermodeller för/nackdelar 

 

I detta avsnitt kommer fördelar och nackdelar angående FCR-D och FCR-N finnas, 

det kommer även finnas en resultatdiskussion som förklarar varför och hur vi valt 

som gjorts och hur resultatet uppkom. 

 

FCR-N 

• Högre ekonomisk ersättning 

• Lägre krav på aktiveringstid 

• Konstant upp och nedreglering 

• Ökat slitage 

 

FCR-D 

• Endast uppreglering 

• Lågt slitage 

• Stora krav på aktiveringstiden 

• Mindre ekonomisk ersättning 

 

5.1.2 Val av reglermodell 

 

Vi tycker att FCR-D är det bättre valet, även om FCR-N genererar en större vinst. 

Vårt resultat angående val av reglermodell baserades i huvudsak på hur mycket mer 

reglering det krävdes av kraftverken vid FCR-N reglering. Eftersom regleringen 

endast behöver ske vid frekvenser lägre än 49,9 Hz så tror vi att det är enklare att 

testa sig fram för att succesivt öka antalet timmar som läggs bud på. Detta gör att 

intäkterna förhoppningsvis ökar över tid när förståelsen för hur återhämtningstiden 

för dammarna fungerar och hur lång tid det tar för vattnet att röra sig hela vägen 

nedströms. Och därigenom optimera regleringen kontra budade timmar. En annan 
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orsak till att vi valt FCR-D är att slitaget blir mindre på rörliga delar när 

frekvensregleringen inte sker lika ofta. 

 

Även om den ekonomiska kompensationen var högre vid FCR-N så valde vi till slut 

FCR-D på grund av dessa faktorer. Vi tror även att FCR-D är det bättre valet till en 

början då kraftverket inte behöver jobba lika mycket som vid FCR-N och det gör 

den lättare att kontrollera. Som med allt annat så behövs erfarenhet vid nya projekt 

och används denna modell som en startpunkt för att lära sig hur magasinen reagerar 

vid olika flöden och testar att experimentera med olika storlekar på buden så finns 

det alla möjligheter till att senare ändra reglermodell till FCR-N för att öka den 

ekonomiska kompensationen. Eftersom FCR-D endast behöver reglera i de fallen 

frekvensen sjunker under 49,9 Hz så anser vi att mer pengar tjänas vid samma 

produktionsmängd utan att något extra jobb görs utöver att kunna garantera att den 

kan öka effekten vid behov. 

 

På FCR-D så finns det möjlighet att tjäna ytterligare pengar beroende på hur 

beräkningarna görs. Ifall den ökande produktionen räknas med som kan ske i olika 

utsträckningar beroende på hur mycket som behöver regleras per angiven timme 

adderas till vinsten. Här valdes dock att bortse ifrån det på grund av att det enkelt 

utan att vara med och bidra till primärregleringen går att höja produktionen 

periodvis. Vinsten på FCR-D uppgår då endast till den fasta kostnaden som i det här 

fallet är 42 688 kr för båda klustren.  

Utöver fastpriset och spotpriset på FCR-N så tillkommer det också ett reglerpris. 

Även här väljs det att avstå ifrån att räkna med spotpriset i vinsten då det görs 

samma bedömning som för FCR-D att det enkelt går att ändra produktionen för att 

kunna öka vinsten på det sättet. Däremot så kommer leverantören att få extra betalt 

av SVK i form av ett reglerpris. 
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5.1.3 Krav SVK 

 

Kraven som SVK ställer på de olika reglermetoderna måste uppfyllas och kommer 

att testas vid prekvalificeringen, vi har i detta arbete utgått ifrån att 

aktiveringskraven för både FCR-N och FCR-D ska vara genomförbara. Så 

egentligen finns det inte så mycket att skriva angående kraven förutom att de enskilt 

måste testat i praktiken för att se ifall de kan uppnås. 

 

5.1.4 Utrustning som krävs 

 

De fysiska installationerna och vad som behövs på plats är helt beroende av svenska 

kraftnäts krav, ifall dessa krav uppfylls med den utrustning som vi har redovisat så 

ska inte levereringen av dessa reserver vara några problem. Det har inte gjorts någon 

undersökning ifall kraftverken som används i våra klusterexempel har denna 

utrustning då detta arbete är teoretiskt. Så ifall detta är något som de i framtiden vill 

investera i är det något som de måste införskaffa.  

 

5.1.5 Uppdelning av kluster 

Valet av kluster har gjorts i största del av den geografiska placeringen av vilka sjöar 

kraftverken ligger intill för att underlätta regleringen då samma magasin av vatten 

kommer att användas till ett och samma kluster. Det gör också att energin i vattnet 

utnyttjas på det mest effektiva sättet då det ändå kommer att rinna igenom alla 

kraftverken eftersom det inte finns dammar för varje enskilt kraftverk. 

Detta gör att nivån av vatten blir en stor faktor angående hur dessa virtuella 

kraftverk kommer att arbeta och bete sig. Vattennivån i sig är väldigt beroende av 

årstiden så en bra kontakt med den balansansvariga kommer att vara viktigt så att 

budande sker korrekt när det finns resurser att tillgå.  

 

På grund av detta tror vi att det är viktigt att börja med en låg budvolym och ett fåtal 

budade timmar per dag och succesivt jobba sig uppåt för att till slut hitta ett 

fungerande system. En undersökning är gjort i detta arbete ifall det skulle finnas 

någon betydande skillnad med fler eller mindre kraftverk i samma kluster, vi kom 
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fram till att ifall kraftverken tillsammans når upp till minimikravet eller högre så ska 

inte detta ha någon speciell påverkan på det virtuella kraftverket. Sen är självklart 

storleken på de enskilda kraftverken i klustren betydande angående de ekonomiska 

frågorna, ifall de olika aktörerna tex skulle dela ut inkomsten beroende på hur 

mycket effekt varje kraftverk ger ut så tror vi att det kan bli svårt för de kraftverken 

med mindre effekt att bli lönsamma. När ett virtuellt kraftverk bildas är det inte 

storleken på de enskilda kraftverken som är begränsningen utan det viktiga är att 

den totala effekten är tillräcklig stor för att möta kraven som ställs. Även 

investeringen som tillkommer i utrustning för att få vara med i ett virtuellt kraftverk 

har en betydande faktor. Men denna fördelning och investering är ingenting som vi 

har valt att räkna på då det blir så individuellt för varje kraftverksägare.  

 

De två grupperna som har valts att kopplas ihop tror vi är det mest effektiva sättet 

att hantera kraftverken på i det här fallet. Fördelen med virtuella kraftverk är att det 

är väldigt flexibelt och i verkligheten skulle vilka kraftverk som helst fungera 

oavsett placering, storlek och antal kraftverk per kluster. Det gör att även om det 

inte finns samma fina möjligheter som i Alsterån att använda vattentillförseln så går 

det ändå att koppla ihop olika kraftverk över internet och bilda virtuella kraftverk. 

Ett kraftverk skulle kunna vara placerat i en sjö och ett kraftverk i en annan, bara de 

ligger i samma elområde, regleras tillsammans på samma signal och klarar av 

Svenska Kraftnäts krav gällande hastighet angående den budade effekten så spelar 

placeringen ingen roll. 

 

5.1.6 Styrning 

En central styrning valdes på grund av att ett virtuellt kraftverk behöver regleras 

centralt på en signal för att få regleringen av respektive kraftverk korrekt. Denna 

styrning gör dock att det tillkommer ytterligare krav angående information och 

säkerheten då allt ska fjärrstyras. Detta är något som måste tas i hänsyn till vid 

installation och planering av projektet.  
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6 Förslag på framtida studier 

 

Något som skulle kunna vara relevant i framtiden och borde utforskas mer inom är 

ifall en förening eller en organisation har ett aktivt virtuellt kraftverk och skulle vilja 

utöka sin effekt. I så fall skulle externa leverantörer som uppnår Svenska Kraftnäts 

kravlista kunna ansöka till denna förening och på så sätt ansluta sig till deras 

virtuella kraftverk och öka den aktiva effekten. Detta gör att större bud kan läggas 

och den ekonomiska delen kommer bli större. Den externa aktören får information 

angående hur virtuella kraftverk och reglermarknaden fungerar och behöver bara 

ansluta sig till kraftverket. 

 

Även studier gällande de företagsekonomiska aspekterna inom virtuella kraftverk 

skulle kunna tänkas att upplysas. Vilka affärsmodeller och företagsstrukturer skulle 

kunna vara lämpliga i framtida elnät. 

 

Ett annat förslag på en framtida studie kan vara att tillämpa detta examensarbete i 

praktiken och hjälpa Alsteråns Kraftverksförening att ta detta i drift angående 

installation och prekvalificering.   
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