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Effekthöjning i vattenkraften
ökar flexibiliteten i elsystemet
Skelle eälven Foto: Sweco

En ökad andel intermi ent förnybar
produk on resulterar i en mer varierande va enkra produk on över året.
En utökad ﬂexibilitet i va enkra en
hjälper ll a parera ﬂuktua onerna i den förnybara produk onen på
vecko- och säsongsnivå. En ökad andel
vindkra leder ll a va enkra en körs
betydligt mer oregelbundet och oförutsägbart i en situa on med mycket
vindkra . I scenariot med en eﬀekthöjning klarar va enkra en bä re av a
parera varia onen i vindkra en även på
veckobasis.

Vattenkraftproduktion/ efterfrågan [MW]

En utökad flexibilitet i vattenkraften hjälper till att parera
fluktuationerna i den förnybara
produktionen. En ökad mängd
vindkraft leder till att vattenkraften körs betydligt mer
oregelbundet och oförutsägbart. En ökad flexibilitet i vattenkraften kan även bidra till att
hantera produktionsöverskott
genom en lägre minimumproduktion då vind och sol
producerar som mest och vattnet kan då sparas till perioder
med mindre förnybar produktion.

En ökad ﬂexibilitet i va enkra en kan
även bidra ll a hantera produk onsöversko genom en lägre minimumproduk on då vind och sol producerar
som mest och va net kan då sparas ll
perioder med mindre förnybar produk on. Översko et skulle ll viss del
kunna hanteras med hjälp av olika typer
av energilager. Ba erier eller pumpkra skulle kunna användas för a
lagra energi över dygnet. En stor andel
solkra sproduk on under sommarmånaderna utan stora energilager kan
leda ll a va enkra en körs i omvänd
ordning jämfört med idag.
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Figur 1: Va enkra produk onen i Sverige under två typiska vinterveckor i scenarier med och
utan eﬀekthöjning i va enkra en och med och utan stor mängd vindkra . Källa: Sweco
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Figur 2: Varak ghetsdiagram för va enkra produk onen i Sverige för referensscenariot och scenariot med eﬀekthöjning för va enkra en,
här benämnt ”scenario 1”. Källa: Svk, Sweco

Va enkra en producerar då maximalt på na en och minimalt på dagen för a balansera solkra en som producerar
mest dag d.
En ökad ﬂexibilitet i va enkra en medför både högre
produk on under höglast, och lägre produk on under låglast. Ökad eﬀekt och ﬂexibilitet i va enkra en kan hantera
vindkra ens varia oner eﬀek vt. Det gäller både a kunna
producera mer när det inte blåser och e erfrågan är stor och
a producera mindre när e erfrågan är låg.
En utbyggd eﬀekt i beﬁntliga va endrag leder ll e ökat
eﬀektu ag under e stort antal mmar, men kompenseras
av e minskat u ag under resterande mmar. Eﬀekten av
en eﬀektutbyggnad i va enkra en syns tydligt i Figur 2 med
e högre eﬀektu ag under nästan häl en av mmarna och
e lägre eﬀektu ag under resterande mmar. Det innebär
a e ökat eﬀektu ag i den vänstra delen av diagrammet
måste kompenseras med e lägre eﬀektu ag i den högra
delen. För a utny ja den ökade eﬀekten i va enkra en
kommer även va enkra en a behöva köras med en lägre
eﬀekt under längre perioder än idag. För a kunna utny ja
en eﬀektutbyggnad i va enkra en fullt ut kommer troligtvis
va endomarna a behöva anpassas både när det gäller maxoch minﬂöde och nivåregleringen i magasinen.
Med e ﬂexiblare va enkra system bör även magasinen
kunna utny jas mer op malt. Den ökade ﬂexibiliteten i
va enkra en bör göra a magasinen kan utny jas mer
op malt då risken för spill minskar. Magasinen töms snabbare under våren för a sedan kunna spara mer va en under
vårﬂoden.
A höja eﬀekten innebär dock också utmaningar och det är
bland annat vik gt a beﬁntlig miljölags ning beaktas.
Va enkra en har idag va endomar som i vissa fall är

ålders gna. Beﬁntlig va endom måste förhandlas om varje
gång den installerade eﬀekten i e va enkra verk revideras. Det ﬁnns även bestämmelser som indirekt styr hur
va enkra verkens utny jandegrad varierar över året. Det
kan ll exempel ﬁnnas begränsningar på va enﬂöden under
vinterhalvåret för a undvika a all ör kra iga ﬂöden bryter
upp nedströms isar, då de a skulle kunna orsaka skador på
anläggningar längre ner.
Stam- och regionnät kommer a behöva förstärkas för
a fullt ut ny ggöra den ökade ﬂexibiliteten. Den största
delen av poten alen för eﬀektutbyggnad återﬁnns i norra
Sverige, i elområde 1 och 2. Om inte de a sni förstärks
kommer inte den ökade eﬀekten kunna utny jas fullt ut.
Vidare kommer både stam och regionnät a förstärkas lokalt
för a ansluta den utökade eﬀekten. Eﬀektutbyggnaden
måste alltså koordineras med en förstärkning av elnätet.
Vidare studier krävs för a bekrä a poten alen för eﬀektutbyggnad i den svenska va enkra en och i vilken mån den
ökade ﬂexibiliteten kan llgodogöras. Det ﬁnns e stort
behov av fortsa arbete för a göra en förﬁnad och genomgående analys av hur respek ve älvs speciﬁka förutsä ningar
möjliggör alterna vt begränsar den av studien indikerade
poten alen för eﬀektutbyggnad. Lämpligen tas då hänsyn ll
samtliga kra sta oner och magasin och hur de kan utny jas så eﬀek vt som möjligt med hänsyn ll älvsträckningen
som helhet. Vidare behövs en ekonomisk analys av hur en
eﬀektutbyggnad ska kunna realiseras med så hög kostnadseﬀek vitet som möjligt, sam digt som det måste tas hänsyn
ll miljöaspekter. Det behövs därför både en bred och djup
vidare analys för a utreda va enkra ens fram da poten al
i det svenska elsystemet. Sam digt behöver det utredas hur
en eﬀektutbyggnad av va enkra en bäst kan utny jas i det
nordiska kra systemet.
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