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Inledning 
Syftet med detta arbete är att på ett grundläggande sätt presentera ämnet ”Behovet av 
snabbreglerad elkraft” för en målgrupp bestående av i första hand studenter på kursen 
Energitransporter vid Lunds Tekniska Högskola. Behovet att snabbt och kraftfullt kunna 
reglera effekt och frekvens i ett elsystem ökar när ytterst svårreglerade 
produktionsanläggningar som våg- och vindkraftverk blir allt vanligare i elsystemen.  

Arbetet är främst koncentrerat kring hur situationen för elkraft ser ut i Sverige och den 
nordiska elmarknaden.  För att få bred och pålitlig information om elmarknaden både vad 
gäller olika typer av regler och reservkraft samt prisutveckling för reglerkraft har ett par 
rapporter från Energimyndigheten använts. Övriga basfakta är hämtad från Svensk energis 
hemsida (www.svenskenergi.se) samt hemsidan för Svenska kraftnät (www.svk.se) eftersom 
dessa anses mycket trovärdiga. För fördjupad information inom vissa områden har 
kommentarer av Lennart Söder angående rapporter från ingenjörvetenskapsakademin (IVA) 
2002 varit värdefulla. Dessa kommentarer finns att läsa på Lennart Söders hemsida 
(http://www.eps.ee.kth.se/personal/lennart/). 

 

Bakgrund 
Den 8-9 januari 2005 drabbades Sverige av stormen Gudrun. Drygt 700 000 elkunder blev 
utan ström och 20 dagar efter stormen var uppemot 12 000 kunder utan elektricitet, för vissa 
varade strömavbrottet i 45 dagar. Den 14 januari 2007 drabbades Sverige återigen av en storm 
som fick omfattande strömavbrott som följd. Det var stormen Per som gjorde över 400 000 
kunder strömlösa, de längsta avbrotten varade i 10 dygn [1]. 

Strömavbrotten 2005 och 2007 visade hur beroende samhället är av el. Om det inte tidigare 
varit känt visade avbrotten på att svensken ser det som en rättighet att få ström ur sitt eluttag. 
Problemet med elen som vi oftast känner den (växelström, 230V, 50Hz) är att den i princip 
inte går att lagra. Förbrukningen måste i varje givet ögonblick motsvara den producerade 
effekten. Skulle förbrukningen överstiga vad som produceras kommer frekvensen i systemet 
att gå ner och är den omvandlade effekten för stor kommer frekvensen att öka. 

Elanvändningen varierar mycket mellan dygnets timmar, helg och vardag samt årstider. Som 
exempel är användningen tre gånger större en mycket kall vintermorgon vid samtidig hög 
elanvändning inom industrin än en sommarnatt. Det är enligt de avtal som tecknats mellan 
Svenska Kraftnät och alla elförsäljningsbolag i Sverige om så kallat balansansvar 
försäljningsbolagets skyldighet att vidta möjliga åtgärder för att uppnå balans mellan tillgång 
och efterfrågan. Detta sker i Norden genom att försäljningsbolagen köper el på elbörsen 
Nordpool av produktionsbolag. Se vidare under prissättning samt möjligheter till export. 

I det korta perspektivet, sekund för sekund, är det omöjligt att prognostisera efterfrågan i 
förväg. För att upprätthålla ett stabilt elnät med minimala variationer i frekvens och effekt 
krävs det automatiserade system vilka har möjlighet att snabbt reglera effekten uppåt eller 
nedåt i en eller flera produktionsanläggningar. Ansvaret för den snabba regleringen i Sverige, 
den så kallade momentana störningsreserven, ligger på Svenska Kraftnät. Regleringen utgår 
oftast från ett av de större vattenkraftverken och Svenska Kraftnät debiterar respektive 
balansansvarig för den energi som behövs för att upprätthålla balansen. [2] 
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Hur stor reglerstyrkan (MW/Hz) som behövs och vilka kriterier som gäller för 
frekvensvariationen bestäms av elsystemets uppbyggnad och storlek. I det nordiska systemet 
tillåts till exempel frekvensen variera med högst 0,1Hz.[3] 

En ytterligare aspekt på behovet av snabbreglerad elkraft är nyttjandet vid effekttoppar, alltså 
de tillfällen då konsumtionen är som högst. I Sverige har de högsta konsumtionsnivåerna legat 
kring motsvarande 27 000 MW. För att klara försörjningen i dessa lägen har Svenska Kraftnät 
sedan 2003 ett ansvar för att upphandla en effektreserv om 2 000 MW. Oberoende av 
eventuella statliga ingripanden kommer elpriset vid hög förbrukning att vara mycket högt, det 
är troligt att samtliga tillgängliga produktionsanläggningar måste tas i bruk. För att minska 
risken för effektbrist är import ett mycket attraktivt alternativ som närmast kan liknas vid 
artificiell snabbreglerad elproduktion (elkraften kan mycket väl komma från ett 
kondenskraftverk).  På motsvarande sätt skulle effekttoppar utomlands, exempelvis i 
Tyskland, ge utmärkta tillfällen för ägare av nordiska snabbreglerade resurser att få mycket 
lönsam avsättning för sin produktion.[2] 

 

Vattenkraft som reglerkälla 
Potentialen i den svenska vattenkraftproduktionen beror på tillrinningen till våra 
vattenmagasin. Under ett normalår producerar vattenkraften ca 65 TWh el, vilket motsvarar 
ungefär 45 % av den totala elkraftsproduktionen. Variationerna i tillrinning är däremot stora. 
Under ett torrår, kan produktionen vara så låg som 50 TWh och under ett våtår kan 
produktionen överstiga 75 TWh.  I figuren nedan visas variationerna i tillrinning till 
vattenmagasin mellan åren 1950-2005, nollinjen motsvarar ett normalår (65 TWh) [3].   

 

Figur 1. Variation i tillrinning 1950-2005 [3]. 

Dessa stora variationer i tillrinning skapar osäkerhet i den svenska energiförsörjningen. Då det 
är torrår i Sverige är det med stor sannolikhet liten tillrinning till vattenmagasinen även i 
Norge och Finland. 2002 och 2003 hade vi torrår i Sverige, se figur 1 ovan. Den minskade 
elförbrukningen från vattenkraften i Sverige ledde till kraftigt ökade elpriser och en 
omfattande nettoimport av el från Tyskland, Ryssland och Polen [1.1].  
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Vattenkraften är den i särklass viktigaste reglerkällan i nordens elproduktion. Vattenkraften 
kan köras på dellast utan större förluster i verkningsgrad. Det tar vanligtvis inte mer än ett par 
minuter att gå från stillastående till fullast och ca 30 sekunder från det att det registrerats en 
nätfrekvens under 50 Hz tills vattenkraften ökat sin produktion. Tack vare att vattenkraften är 
snabbreglerad och möjligheten att lagra energi gör den till en mycket effektiv resurs för att 
möta de stora variationerna i elanvändning under dygnet, se figur 2 nedan. Det går att lagra 
vatten under natten när förbrukningen av el är låg för att använda den under dagen då 
förbrukningen är hög. Dessa regelbundna variationer är annars svåra att reglera till ett rimligt 
pris, kostnaderna för att snabbstarta gasturbiner är betydligt högre. Detta har gjort att det 
nordiska energisystemet har relativt små dygnsvariationer i elpriset [4]. 

 
Figur 2. Dygnsvariationer i effektbehov en sommar- och en vintervecka 2000 [1]. 
 
En utbyggnad av förnyelsebara energikällor kommer medföra ett ökat behov av momentana 
reserver. Detta bör inte bli ett större problem i Sverige. Det finns en potentiell reglerreserv i 
vattenkraftverk som körs optimalt med maximal verkningsgrad. Bästa verkningsgrad fås 
nämligen vid ett flöde som är något lägre än det maximala vilket innebär att det finns mer 
effekt tillgänglig [4]. 

 

Ytterligare reglersystem 
Då tillgången på vattenkraft begränsas av yttre förutsättningar såsom terräng och reglerbara 
vattendrag krävs i många kraftsystem tillgång till annan form av reglerbar kraftproduktion. De 
kraftslag som med hänsyn till effekt och ekonomi oftast har kommit till användning är 
gasturbiner, diselkraftverk och olika former av kondenskraft. 

Gasturbiner fungerar bra för användning i reglersammanhang i det hänseendet att de kan 
producera en hög effekt för vilken det relativt snabbt går att höja eller sänka 
generatoreffekten. Därtill är de i detta sammanhang snabbstartade, det bör ej ta mer än cirka 
åtta minuter från baxning till full effekt. Ytterligare en fördel är att gasturbinen, i förhållande 
till maximal producerad effekt, är billig i inköp jämfört med annan termisk kraft. Nackdelen 
med gasturbiner är att de höga bränslepriserna och den relativt låga verkningsgraden, runt 40 
procent. Sammantaget gör detta att gasturbiner i princip aldrig används för reglerändamål i 
Sverige, däremot finns ett antal gasturbiner installerade som reservkraftaggregat i händelse av 
hög förbrukning eller haveri i någon större produktionsanläggning 
(höglastkapacitetsreserven). 

Värme- och kraftvärmekraftverk kan användas som reglerbar kraftproduktion. Dessa 
kraftverkstyper genererar ofta stora effekter men användning i reglersammanhang är dock 
olämpligt av flera skäl. För det första ligger uppstartstiderna för ett termiskt kraftverk 
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vanligen kring två dygn. Att köra anläggningarna på dellast riskerar dessutom att skapa 
onödigt stort slitage på kraftverkets komponenter. 

Det största problemet vid användning av termisk kraftproduktion i reglersyfte är dock att 
verkningsgraden går ned när anläggningar körs utanför sina normala optimerade 
driftsområden. Då den minskade verkningsgraden gör att de reglerande kraftverken får högre 
driftskostnad samtidigt som också fasta kostnader alltid måste täckas kan den situationen 
uppkomma då annan kraftproduktion, till exempel i form av kondenskraft, är billigare än de 
anläggningar som för stunden körs i reglerdrift. Dock saknar dessa billigare alternativ ofta 
möjlighet till reglering och i enlighet med modellen för den fria marknaden kommer ingen 
aktör vara villig att köra sin anläggning på dellast utan kompensation för detta. Elpriset 
kommer att bli högre. Detta kan i längden inte räknas som samhällsekonomiskt effektivt, 
således finns det straka incitament att ersätta termisk kraft i reglersammanhang med ett 
billigare alternativ där verkningsgradseffekterna inte får lika stort genomslag på elpriset. 
[1][4] 

Ett sätt att komma runt verkningsgradsproblematiken är att använda energilager i form av så 
kallade pumpkraftverk. Ett pumpkraftverk funderar enligt principen att vatten pumpas från ett 
magasin beläget på en lägre nivå till ett annat magasin på en högre nivå med elektriska 
pumpar, företrädelsevis nattetid då elpriset är lågt. När vattnet nått det högre magasinet kan 
det användas precis som i ett vanligt vattenkraftverk, vilket ger utmärkta förutsättningar för 
reglerdrift. Kraftverk av denna typ är bland annat vanliga i Tyskland [1]. 

 

Vindkraft och svårreglerad förnyelsebar kraftproduktion 
Den svenska energipolitiken ska underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. 
Detta kräver på sikt en allt större användning av förnyelsebara energikällor i elproduktionen i 
form av sol-, våg- och vindkraft. Till följd av den tekniska utvecklingen och 
incitamentsprogram, handel med elcertifikat, feed-in-tariffer med mera har fokus i Sverige 
liksom i stora delar av övriga Europa främst kommit att falla på en utbyggnad av vindkraften. 

Vindkraften har under de senaste tjugo åren kraftigt ökat sin andel i den nordeuropeiska 
elproduktionen. Detta har skett både genom teknikutveckling, dagens vindkraftverk har ofta 
en märkeffekt på mellan två och tre megawatt (mer en dubbelt så mycket som tidigare verk) 
och en stor ökning i antalet verk. 

Vindkraften är dock i motsats till vatten- och i viss mån termisk kraft i princip icke reglerbar. 
El kommer endast att produceras när förhållandena är de rätta. I dagsläget producerar de flesta 
vindkraftverk el då det blåser mellan 4 och 25 meter per sekund, maximal effekt nås ofta 
kring 12-14 meter per sekund. Vindkraftens problem ur ett nät- och reglerperspektiv är att 
uteffekten från generatorn är proportionell mot vindhastigheten i kubik samtidigt som exakta 
vindprognoser är mycket svåra att ge. Detta får till följd att effektderivatan får en mycket 
brant lutning och en liten förändring i vindhastighet får stor inverkan på effekten. Behovet av 
att kunna svara upp mot dessa effektförändringar inom vindkraften genom tillgång till annan 
snabbreglerad kraft blir därför av stor vikt. Då andelen vindkraft i energisystemet ökar och 
större havsbaserade vindkraftsparker med hög effekt (exemplet Lillgrund i Öresund har en 
märkeffekt på 110 MW) blir allt vanligare stiger således behovet av snabbreglerad elkraft just 
nu mycket kraftigt [1]. 

Utifrån detta förhållande har frågor ofta rests hur stor andel vindkraft och motsvarande icke 
reglerbara energikällor som kan integreras i ett energisystem. Danmark är ett exempel där 
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vindkraften idag står för 20 % av elproduktionen, med svensk och norsk vattenkraft som 
främsta reglerkraft. Enligt professor Lennart Söder, KTH, finns det i Sverige goda 
möjligheter, med största sannolikhet även större potential, att bygga ut vindkraften i den grad 
som beslutats politiskt (10 TWh/år) utan några större förändringar i infrastruktur vad det 
gäller stamnät eller andra produktionsresurser. En fortsatt utbyggnad med krav på 
samhällsekonomiskt lönsamt sett ur strikt ekonomiska termer (undantaget alla eventuella 
sekundära kostnader i form av miljöproblem med mera) utgår dock från tillgång till annan 
billig snabbreglerad kraftproduktion.[4] 

 

Prissättning samt möjligheter till export 
Det är uppenbart att behovet av snabbreglerad kraft kommer att öka. Utbyggnad av 
vindkraftstillgångar i företrädelsevis Tyskland och Danmark har redan visat på betydelsen av 
snabbt reglerbar kraft i ett förnyelsebart system. 

Priset på större delen av den el som säljs i norden sätts på den gemensamma elbörsen 
Nordpool. På Nordpool köps och säljs el (och olika former av finansiella tillgångar med 
koppling till elmarknaden) på ett flertal olika sätt. Det klassiska är dock att tillgänglig effekt 
en viss timme kommande dag handlas till ett spotpris dagen innan. Köparna 
(försäljningsbolagen) är enligt avtal om balansansvar skyldiga att upprätthålla balans mellan 
tillgång och efterfrågan. Elpriset på Nordpool bestäms, liksom på andra avreglerade 
marknader, genom marginalprissättning. Detta betyder att elpriset kommer att vara lika med 
den totala kostnaden för att tillverka den sista enheten energi som behövs för att balansera 
systemet. På den skandinaviska marknaden innebär detta i praktiken att dansk kolkondens 70 
% av tiden är det kraftslag som är prissättande. Elpriset kan dock, vilket historien visar, 
fluktuera mycket beroende på tillgängligheten i produktionsanläggningar som kärnkraft och 
reglerbara vattenkraftstillgångar. En schematisk bild över tillgång och efterfrågan på den 
nordiska elmarknaden presenteras i figur 3. Reglering sköts med vattenkraft och kraften som 
används för reglering är i princip aldrig prissättande. Observera dock att prisnivåerna och 
mängden producerad energi för olika kraftslag kan variera mycket kraftigt beroende på 
tillgänglighet och bränslepriser, samt att efterfrågan endast är en mycket grov uppskattning 
[1.2].  

 

Figur 3. Priset (kr/kWh) som funktion av förbrukningen (TWh) på den nordiska elmarknaden. Utbud från [1.2]  
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Då tillgång till vattenkraft saknas måste termisk kraft användas för reglering. Detta kan (vilket 
beskrivits ovan) ge upphov till att reglerkraften tack vare lägre verkningsgrad blir mer eller 
mindre prissättande på marknaden. Situationen för ett fiktivt elsystem beskrivs i figur 4. Här 
utgås det från ett system med stor andel kolkondens vilken kräver gasturbiner med hög 
kostnad per producerad kilowatt jämfört med traditionell kolkondens för att uppnå 
tillfredställande reglerstyrka. Problemet är att prisökningen till följd av reglerkravet kan följa 
med oberoende av hur stor efterfrågan är. Det blir alltså omöjligt för kunden att dra nytta av 
den billigare kraften som finns att tillgå som representerat av den gröna linjen ”Alternativ 
tillgång”. 

 

Figur 4. Principen för priset (kr/kWh) som funktion av förbrukningen (TWh) för en fiktiv elmarknad utan 
vattenkraftstillgångar 

Eftersom flertalet länder inom Europa saknar tillgång till vattenkraft är reglermöjligheten ett 
reellt problem på stora delar av kontinenten. Elpriserna har också historiskt sett varit högre på 
den kontinentala elmarknaden jämfört med den nordiska. Sett ur ägarna till 
vattenkraftstillgångarna i nordens perspektiv öppnar dessa förhållanden mycket intressanta 
möjligheter. På en avreglerad marknad försöker ägarna alltid att få avsättning för den 
producerade energin när priset är så högt som möjligt. Detta inträffar enligt tillgång- 
efterfrågemodellen när förbrukningen är maximal. Att förutse detta är dock svårt och beror på 
en mängd olika faktorer. Ett enklare alternativ skulle istället vara att exportera elen till andra 
marknader där man vet att priset alltid är högt.[1.2] 

Incitament för export och import mellan enskilda marknader ökar således med prisskillnaden 
mellan respektive avreglerade marknad. Marknader med en hög andel vindkraft, som till 
exempel Danmark eller Tyskland, blir än mer intressanta med hänsyn till reglerbar 
kraftproduktion. Sedan de Europeiska elmarknaderna avreglerades finns en tydlig trend mot 
en större integrering med nya överföringar. Ett konkret exempel är nya undervattenskablar i 
bland annat Nordsjön där nya likströmsöverföringar tagits i bruk mellan Norge och 
Nederländerna. Liknande projekt planeras mellan Norge och de brittiska öarna. En större 
integration mellan länder skapar robustare elsystem och effektivare utnyttjande av tillgängliga 
resurser.[1] 

Då nordisk reglerbar kraft i framtiden kan förmodas komma att exporteras i större omfattning 
än idag ökar trycket på den inhemska marknaden att ersätta den delen av de reglerbara 
tillgångarna som tidigare använts som baskraft. Detta faktum i kombination med politiska 
satsningar på förnybara energikällor som vindkraft som görs för att tränga undan annan 
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baskraft som kolkondens, kommer i framtiden med all sannolikhet att leda till att värdet på 
reglerbara krafttillgångar kommer att öka.[1.2] 
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