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Summering av alla registrerade
vindkraftprojekt:
ca 45 000 MW (Hypotetiskt ca 100 TWh)

 Solkraft, 10 TWh, ca 10 000 MW

Installerad kapacitet:
Vattenkraft 16 200 MW
Kärnkraft      9 400 MW

Möjlig utveckling av förnybar elproduktion i 
Sverige



En paradox i utvecklingen av elsystemet

•En omfattande utbyggnad av förnybar, icke styrbar 
elproduktion ställer krav på egenskaper i elsystemet som 
finns hos befintlig styrbar produktion.

•Om den tillkommande förnybara produktionen ska uppnå 
sina förväntade årsenergier så måste den kunna utnyttjas 
maximalt under tider med hög tillgång på vind och sol.

•Under sådana tider kommer det inte att finnas utrymme i 
kraftbalansen för den styrbara elproduktion som behövs för 
att hantera den icke styrbara.  



Fysiska utmaningar i ett 
framtida elkraftsystem

● Balansering, tillräcklighet

● Överföringsförmåga

● Störningstålighet



Det nordiska
elkraft-
systemet



Fysiska grundförutsättningar 
i ett elkraftsystem

Den elektriska produktionen måste alltid vara  
lika med förbrukningen

….i varje ögonblick !

…om inte elsystemet är
i balans så kollapsar det !



Mekaniskt energisystem i 
balans



Balans i ett synkront elkraftsystem

Turbiner
Synkron-
genera-
torer

Förbrukning
Arbete

Mekanisk effektbalans

Elektrisk effektbalans

Energiflöde

Hydrologisk
balans

Termodynamisk 
balans

Bränsle-
tillförsel

Elnät
Upplagrad rörelseenergi 

svängmassa, inertia

Driver Bromsar



Effektbalans i elkraftsystemet
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Frekvensfall vid olika nivå 
på svängmassa/inertia



Balans i ett elkraftsystem med synkron 
och icke synkron produktion
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Svängmassans betydelse
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Risk för otillräcklig svängmassa:
 Låg förbrukning
 Stor andel förnybar elproduktion
 Liten andel produktion i synkrona generatorer



Balans i ett elkraftsystem med 
endast icke synkron produktion
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Konsekvenser av otillräcklig
mekanisk svängmassa, inertia

• Oroligt och svårbalanserat system
• Stora frekvensavvikelser vid balansstörningar

• Avhjälpande möjligheter:
– Driva synkrongeneratorer infasade med liten eller ingen 

produktion
– Bygga synkronkompensatorer med stor roterande massa
– Skapa syntetisk svängmassa genom mycket snabb (<1s) 

aktivering av andra former av upplagrad energi
• Strömriktaransluten vindkraft, HVDC VSC
• Nya former av ellagring



Frekvensen i det nordiska systemet 
under ett dygn

et finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen.



Balansreglering i vattenkraft
Förutsättningar:
•Inbyggd reglerförmåga i vattenvägar, svallgallerier, 
regulatorer mm
•Vattenhushållningsbestämmelser miljö(vatten)domar

Magasinsnivåer, övre och nedre               möh
Flödesbegränsningar Qmax, Qmin           m3/s
Flödesändringar    max           Q        m3/s, h

Kräver:
Löpande planering på av den hydrologiska balansen på 

systemnivå mht magasinsvolymer, gångtider mm





Vattenkraftens reglerskeden
•Årsreglering

- flera år, årstider, veckor

•Korttidsreglering
- veckor, dygn, timmar

•Balans- och störningshantering

- minuter, sekunder



Exempel på vattenregleringen i en 
älvsträcka under en vecka

Källa: Svensk Energi



Vattenkraftens reglerförmåga

Maximal produktion ca 13 700 MW

Tidsberoende
reglerförmåg
a

Aktuell
produktio
n

Minimiproduktion ca 2000 MW



Begränsningar av reglerförmågan

Maximal produktionskapacitet

Reglerförmåg
a

Planerade ombyggnader, revisioner

Nätbegränsningar pga 
arbeten

Hydrologiska
begränsningar

Isproblem



Nordiska vattenkraftresurser

Installerad effekt:

•Norge 30 000 MW, 125 TWh

•Sverige 16 000 MW, 65 TWh

•Finland   3 000 MW, 15 TWh



Principiell skillnad mellan 
norsk och svensk vattenkraft

Norge                Sverige

Nationsgränsen följer vattendelaren mellan flöden till
Atlanten/Nordsjön och Bottenhavet/Östersjön

Havsnivån

1000 
m

600 m



Marknadsmekanismer för 
balansregleringen

•NordPool Spot, timhandel för 24 timmar dygnet före 
(day ahead)

•NordPool Spot Elbas timvis justeringsmarknad 
under innevarande dygn (intra day)

•Reglermarknaden, de systemansvariga i Norden 
köper reglertjänster under drifttimmen

•Primärreglering, de systemansvariga upphandlar 
automatiska reglertjänster

Tidskrav:
Avslut kl 12.00 

dagen före

Avslut 2h före 
drifttimmen

Minuter

Sekunder

Krav: Balansansvariga företag är skyldiga att se till att timvis
balansera produktion och inköp gentemot försäljning.



Kraftbalansen under en vecka

Nivåskillnad dag/natt   5000 – 6000 MW



Balansering med stora mängder 
vind- och solkraft

Förbrukningens 
variationer

Vindkraftens 
variationer

Solkraftens 
variationer



Reglerbehov
Förutsättningarna för att reglera lika stora 
variationer i förbrukning och vindkraft är inte lika

•Förbrukningens stora variationer är väl förutsägbara
•Vindkraftens variationer uppträder helt oregelbundet
•Innebär helt olika strategier för korttidsregleringen av 
vattenmagasinen
•Extrema situationer med stora reglerbehov i samma 
riktning måste kunna hanteras

Simulering med historiska vindserier avbildar 
inte  prognososäkerheten vid verklig drift



Sammanlagring/pålagring av 
variationer i vindkraft och förbrukning

Exempel från Tyskland vid ca 20 000 MW installerad vindkraft

Ökning av vindkraft                ca  4400 MW
Minskning av förbrukning      ca  6000 MW
Reglerbehov   ca 10 000 MW under 4 timmar



Vindkraften är svårprognoserad i tiden



Extreme Wind Shut Down



Cloudy Weather Ramping



KTH studie med 60 TWh/år vind-och solkraft
”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige version 3.0”

Orealistiskt forcerad reglering av vattenkraften

Reglering i vattenkraft
10 000 MW på ca 4 h



Balansreglering vid mycket höga 
nivåer av vind och solkraft 

•En hårt forcerad utnyttjning av 
vattenkraftens reglerförmåga

•Konflikt med vattenekologiska hänsyn

•Begränsningar av reglerförmågan genom 
implementeringen av EU:s vattendirektiv



Konsekvenser om vattenkraftens 
kapacitet och reglerförmåga inte räcker till

•Fossileldad produktion i Sverige eller
i övriga Europa, (gas, olja, kol)

•Spill av förnybar energi (vatten, vind, sol)
•Tvingande frånkoppling av förbrukning

En KTH-studie visar att vid 55-60 TWh vind och 
sol kan spill- eller bristsituationer uppstå under ca 
20% av årets timmar.



Överskotts- och bristperioder
Källa KTH-studie med 60 Twh vind och sol



Vattenkraftens reglerförmåga

Motstående miljöhänsyn:

•Det globala miljövärdet av att möjliggöra 
stora mängder förnybar elproduktion

•Begränsning av miljöpåfrestningarna i 
vattendragen



Alternativa reglerresurser

•Flexibilitet i
•elförbrukningen

•'Smart Grids'

-förutsätter dynamiska (volatila) priser på 
elmarknaden



Elbilsladdning som reglerresurs



Hög överföringsförmåga 
behövs för

•en tillräcklig leveranssäkerhet
•att utjämna variationer i
•förnybar produktion över
•större områden
•att klara en hög export
•och import



Kraftöverföring i ett mekaniskt 
energisystem



Överföring på en 
växelströmsförbindelse

Överförings‐
vinkel ∆

Effekt P

U1 x U2

X

Spänning

U1

U2

P = x  sin 
∆

Växelströmsmotstånd X



Överföringsförmåga från Norrland
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Överföringsförmåga från Norrland
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Överföringsförmåga från Norrland
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Överföringsförmågan är 
beroende av reaktiv effekt

•Nuvarande reaktiva kapacitet i synkrona 
generatorer ca 10 000 MVAr

•Med enbart asynkron generering är 
överföringsförmågan och förmågan att klara 
stabiliteten vid störningar mycket låg

Krav på omfattande utbyggnad av nya 
ledningar (AC eller DC) samt reaktiva 
kompenseringsanläggningar 



Överföringsförmåga från Norrland

Stam
nätet

Snitt 2

Vattenkraft med
synkrongeneratore
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Vindkraft med
VSC-strömriktare
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Leveranssäkerhet

Överförings‐
förmåga

Störnings‐
tålighet

•Synkrongeneratorer
•Reaktiv effektbalans
•Dynamiska egenskaper

•Svängmassa
•Kortslutningseffekt
•Skyddssystem, selektivitet



Störning  4 november 2006
Delning av det kontinentala elsystemet



Frånkoppling av förbrukning i det västra 
delsystemet

• Nettoimport till västra
• delsystemet  ca 7 000 MW

• Frånkoppling efter
• delningen ca 17 000 MW

• Ca 10 000 MW produktion
• klarade inte av påfrestningarna
• vid delningen



Föreskrift för produktionsanläggningar
(SvKFS 2005:2)

● Störningstålighet
● Spänningsreglering
● Effektreglering
● Avställning och start
● Kommunikation och styrbarhet
● Verifiering och dokumentation

Ställer krav på:

Finns att hämta på www.svk.se



Behov av förstärkt 
överföringsförmåga

Se Svenska Kraftnäts 
Perspektivplan 2025

www.svk.se



Konsekvenser av en omfattande 
utbyggnad av vindkraft och annan förnybar 

elproduktion

Förändringar av elsystemets fysiska egenskaper
Stora förstärkningsbehov av elnätens 
överföringsförmåga och flexibilitet
Stora behov av balansregleringsförmåga, i 
vattenkraften och i andra former
Konflikterande miljöhänsyn

Utmaning att klara omställningen utan skadliga
följdeffekter för driftsäkerhet, ekonomi och miljö !



Går det ?

Det går att integrera stora mängder 
förnybar produktion i elsystemet

…..men det går inte om man inte 
inser omfattningen av de 
framväxande problemen och gör 
något åt dem i tid !



Utveckling av elsystemet
Drivkrafter, målkonflikter

Samhällets elbehov
30 år x 8760 h/år x 3600 sek/h

Långsiktig uthållighet
mht klimatutvecklingen

Biologisk mångfald
Stabila ekosystem

EU:s 
Förnybarhetsdirektiv

EU:s Vattendirektiv



Extra bilder



Snitt 2
7000 MW

Snitt 1
3000 MW

Snitt 4
4500 MW

Systemansvar                   Överföring
Balansreglering                               Stamnät och                       
utlandsförbindelser

Svenska kraftnäts uppgifter



Ellagen 1997:857 8 kap. 1§

Den myndighet som regeringen 
utser skall ha systemansvaret för el. 
Med systemansvar för el avses det 
övergripande ansvaret för att 
elektriska anläggningar samverkar 
driftsäkert så att balans inom hela 
eller delar av landet kortsiktigt 
upprätthålls mellan produktion och 
förbrukning av el



Ellagen 1997:857 8 kap. 2§.

Första stycket:
Den systemansvariga myndigheten får i den utsträckning 
det behövs för att kunna utöva systemansvaret beordra
elproducenter att, mot marknadsmässig ersättning, öka 
eller minska produktionen av el.

Andra stycket:
I den utsträckning det behövs för att kunna utöva 
systemansvaret får den systemansvariga myndigheten, 
beordra innehavare av nätkoncession att begränsa eller 
avbryta överföring av el till elanvändare.



Ellagen 1997:857 8 kap. 2§.
Första stycket:

Den systemansvariga myndigheten får i den 
utsträckning det behövs för att kunna utöva 
systemansvaret beordra elproducenter att, mot 
marknadsmässig ersättning, öka eller minska
produktionen av el.

Andra stycket:
I den utsträckning det behövs för att kunna utöva 
systemansvaret får den systemansvariga myndigheten, 
beordra innehavare av nätkoncession att begränsa eller 
avbryta överföring av el till elanvändare.



Ellagen 1997:857 8 kap. 1§

Den myndighet som regeringen utser 
skall ha systemansvaret för el. Med 
systemansvar för el avses det 
övergripande ansvaret för att elektriska 
anläggningar samverkar driftsäkert så 
att balans inom hela eller delar av 
landet kortsiktigt upprätthålls mellan 
produktion och förbrukning av el



Balansreglering
Samverkan mellan Svenska Kraftnät som 
systemansvarig myndighet och de 
balansansvariga företagen

Svenska Kraftnät

Balansansvariga 
företag

Fysisk 
reglerförmåga



Balansreglering, arbetsfördelning
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+ / - Primär- och sekundärreglering,
systemtjänster som aktiveras 
automatiskt
eller av Svenska Kraftnät

A, B och C  Timvis reglering
av respektive balansansvarigt
företag

Verklig produktion lika
med elförbrukningen



KTH studie med 60 TWh/år vind-och solkraft
”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige version 3.0”

Orealistiskt forcerad reglering av vattenkraften

Reglering i vattenkraft
10 000 MW på ca 4 h



Upprepade försök att fasa ihop delsystemen,
- trots stor frekvensskillnad



Frekvensen i det västra delsystemet efter delningen




