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Sammendrag:

Kraftsystemet slik vi kjenner det er i endring. Regulerbare termiske kraftverk i
Europa skal fases ut. Det bygges mye variabel kraftproduksjon. Samtidig legges
mye av energibruket over fra å være fossilt til å bli elektrisk. Dette fører til at
reguleringsevnen til vannkraftverkene blir enda viktigere for å opprettholde
forsyningssikkerheten i Norge og produsere kraft når det trengs mest.

NVEs hustrykkeri

For å møte variasjonen i kraftforbruk og -produksjon øker behovet for
effektkjøring av norsk vannkraft.
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting i samarbeid med Brian Glover
gjennomført et FoU-prosjekt for å undersøke om hvor mye eksisterende norsk
vannkraft kan effektkjøre og hvilke barrierer som hindrer effektkjøring.
Analysen er basert på data for faktisk kraftproduksjon i 2010-2020 i
magasinkraftverk med utløp i innsjø, magasin eller fjord. Slike kraftverk har
generelt mindre negativ miljøpåvirkning ved effektkjøring enn elvekraftverk.
Hovedresultat er at vannkraftprodusenter i stor grad utnytter potensial for
effektkjøring med dagens priser. Tekniske, regulatoriske og miljømessige barrierer
hindrer effektkjøring.
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Forord
Kraftsystemet slik vi kjenner det er i endring. Regulerbare termiske kraftverk i Europa skal fases ut.
Det bygges mye variabel kraftproduksjon. Samtidig legges mye av energibruket over fra å være fossilt
til å bli elektrisk. Dette fører til at reguleringsevnen til vannkraftverkene blir enda viktigere for å
opprettholde forsyningssikkerheten i Norge og produsere kraft når det trengs mest.
For å møte variasjonen i kraftforbruk og -produksjon øker behovet for effektkjøring av norsk
vannkraft.
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting i samarbeid med Brian Glover gjennomført et FoU-prosjekt
for å undersøke om hvor mye eksisterende norsk vannkraft kan effektkjøre og hvilke barrierer som
hindrer effektkjøring.
Analysen er basert på data for faktisk kraftproduksjon i 2010-2020 i magasinkraftverk med utløp i
innsjø, magasin eller fjord. Slike kraftverk har generelt mindre negativ miljøpåvirkning ved
effektkjøring enn elvekraftverk.
Hovedresultat er at vannkraftprodusenter i stor grad utnytter potensial for effektkjøring med dagens
priser. Tekniske, regulatoriske og miljømessige barrierer hindrer effektkjøring.
Oslo, februar 2022
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Sammendrag og Executive Summary
Executive Summary (English)
To balance a power system with high shares of
intermittent generation like wind power and solar
PV, one needs access to sources of flexibility. The
Norwegian power system is often considered to
be very flexible since it has access to significant
hydropower capacity with large reservoirs. Overall,
Norway has an installed hydropower capacity of
around 33 GW, a storage capacity of around 87
TWh and an annual average production of about
135 TWh.
However, when studying hourly dispatch, one
observes that the maximum output from Norwegian hydropower is much lower than the installed
capacity, even in hours with very high prices. In addition, the pattern of dispatch is quite flat i.e., there
is little variation between maximum and minimum
within a week. In a highly flexible hydro system,
one would expect that more generation is moved
from low price hours to high price hours in order to
maximise the value of hydropower generation.
In this report, we present a detailed study of
the short-term production flexibility of hydro power
producers with storage capacity, i.e. with the ability
to change load rapidly, and address two questions:
What is the short-term production flexibility potential of the Norwegian hydropower system?
To the extent that the observed utilisation of
short-term flexibility deviates from estimated
optimal dispatch, what explains the difference?
The main finding of the study is that there are
multiple technical and other restrictions within
the hydropower system that limit the flexibility
of hydropower plants. When accounting for these
constraints, we do not find strong evidence that
Norwegian hydropower producers fail to make use
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of the available flexibility.

Definition and method applied
To address the questions above, it is important to
define properly what we mean by short-term flexibility. By short-term flexibility, we mean a dispatch
pattern with rapid changes in load within a short
time frame. This short-term flexibility is clearly distinguished from seasonal flexibility, i.e., the ability
to shift large amounts of generation from summer
to winter, or between time periods longer than a
week.
Admittedly, this definition is somewhat vague.
We have therefore used a quantitative indicator to
measure short-term flexibility. The chosen indicator is the weekly capture rate. The weekly capture
rate is the average price realised by a hydropower
plant compared to the baseload price in that week.
This is a measure of the economic performance of
a hydropower plant.
By looking at weekly capture rates, as opposed
to annual capture rates for example, we eliminate
all effects from seasonal planning or seasonal restrictions. Such seasonal effects would otherwise
obscure the results. Note that the capture rate
measures not only the extent to which generation
can be shifted to high price hours, but also how
generation can be reduced or avoided during low
price hours.
We have studied production data for 119 different plants over a period of 471 weeks from 20210
to 2020, which give 56,049 unique observations.
The analysis is focused on all Norwegian plants
with an inlet from a reservoir and an outlet to a
downstream reservoir, lake or fjord. Run-of-river
plants with either inlets from or outlets to a river
are not included in the analysis.
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In order to understand the observations and
put them into context, we ran a quantitative data
analysis and an interview process in parallel. The
quantitative analysis thereby informed the interviews and vice versa.
In the quantitative analysis, we estimated the
optimal dispatch of the hydropower capacity
based on an independently developed simulation model which accounts for various technical restrictions at each power plant. Estimated
optimal capture rates, per plant and per week,
were then compared to the observed capture
rate.
In the interviews, we used the results from
the model analysis to test different hypotheses with the interviewees. In addition, the interviews gave further information about restrictions that ought to be included in the modelling.
Based on this process, we developed an indicator
to measure the degree of optimality in the observed
data by comparing it to the estimated optimal model benchmark. The indicator measures the degree
of optimality as the ratio of the observed price
premium compared to the estimated optimal price
premium, where the price premium is defined as
the capture rate -1. For example, if the observed
capture rate in a week is 1.07 (7% above base), and
the modelled ”optimal” capture rate is 1.10 (10%
above base), the optimality ratio is 70%, meaning
that 70% of the optimal dispatch value is achieved.
We also distinguish between factors that can
be modelled, and that we have included in the
model-based analysis, and factors that cannot be
modelled either due to missing data or methodological challenges.

Main conclusion
Norwegian hydropower producers focus on production planning and utilise, to a large extent, opportunities for production optimisation in the spot
market. This finding is supported both by information provided in the interviews and by comparing
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observed dispatch patterns with simulated, estimated optimal dispatch patterns.
When only taking into account technical and
regulatory conditions at individual power plants for
which we have digitally available data, we find that
Norwegian hydropower producers with reservoir
capacity achieve a degree of optimality of at least
50%. This is a remarkably high number taking into
consideration how simple the developed model is
compared to the production planning models used
daily by the producers. Detailed knowledge of each
power plant, only available to the producers themselves, is not needed to explain up to 50% of the
degree of optimality.
In addition, many of the plants with a low
optimality ratio actually have an observed capture rate close to 1 in all weeks, which indicates
that they are running in a base-load fashion. This
suggests that other restrictions limit the space
for flexible dispatch. A more detailed analysis
of a single watercourse implies that many of
these power plants have significant regulatory and
environmental-related restrictions that are not captured in the model. When excluding these plants
from the dataset, the remaining plants achieve an
average optimality ratio of 80%.
Further analysis, partly based on information
provided in interviews, shows that non-quantifiable
restrictions are likely to explain most of the remaining deviation of 20%.

Results from the quantitative analysis
As we compare observed capture rates with the
estimated optimal capture rates, it is important
to understand how the optimal rates have been
estimated and, in particular, what restrictions have
been accounted for. In this study, we included the
following restrictions.
We assumed that the weekly generation volume is given by the observed total dispatch
volume in that week. This ensures that seasonal planning elements are eliminated in the
modelling. Furthermore, we assumed that start
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and end reservoir levels in each week were as Other non-quantifiable restrictions
observed and that reservoir limitations were
The above results reflect the restrictions that can
not violated.
both be modelled in an optimisation model and
Moreover, we included weekly constraints on for which we have data. The interviewees outlined
production and discharge based on the ob- a range of other restrictions that are relevant to
served minimum and maximum production explain deviations between observed and modelled
throughout the week. Long-term production capture prices, i.e., reasons why the calculated opstops, restrictions on minimum discharge and timality ratio is not 100%.
other constraints on availability are therefore
The structure of the results is telling: power
largely accounted for.
plants with a high optimality ratio typically have a
high ratio in all weeks and all years while those
We modelled a variable energy equivalent. In
power plants with a low optimality ratio typically
winter time or at the end of winter time, reserhave a low ratio in all weeks and all years. This
voirs levels are typically low, reducing the sosuggests that other restrictions, such as cascading
called head, i.e. the altitude difference betwerestrictions or minimum flow levels, are in fact
en the reservoir water level and the turbine, a
preventing these plants from being as flexible as
factor that is important for the energy equivathe model believes them to be. If the low average
lent. Variation in the total efficiency of a hydrooptimality ratio was the result of poor planning,
power plant is also accounted for. Hydropower
one would expect much more noise across the
plants typically have a best-point at which the
observations.
energy produced per cubic meter of water is
maximised. Deviating from this best-point results in higher water usage per energy unit Pumped hydropower
produced and hence increases the opportunity
Pumped hydropower plants are not included in the
costs for the hydropower producer.
analysis above but could potentially contribute adWe accounted for start-up costs, reflecting ad- ditional flexibility.
ditional water loss and wear-and-tear costs
Essentially, a pumped hydro plant can pump
when starting hydropower generators.
water in low-price hours and re-use it in high price
hours. Pumping may be profitable if the price difWhen we accounted for all these factors, we found ference is sufficient to cover the energy losses,
that the optimal average capture rate (volume- costs of changing pumping/production modus and
weighted average), lay at around 103.9%, while other restrictions. The Norwegian pumped storage
average observed capture rates lay at around system is, however, not very flexible when it comes
102.0%. These numbers are derived as volume- to short-term dispatch and pumping variations, i.e.,
weighted averages over the 56,049 weekly capture in terms of our flexibility definition:
rate estimates for all hydropower plants in the data
Contrary to what many believe, Norwegian inset. This yields an optimality ratio at 51%.
stalled pumping capacity is fairly small. Total
If we had ignored the technical constraints in
installed pump capacity is about 1 GW, and
the modelling altogether, the optimal average captotal production capacity at the same plants is
ture rate would be at 105.3% with a corresponding
about 1.5 GW.
optimality ratio of 38%. Thus, including the listed
technical constraints explains a substantial share
The existing pumps are designed for waof the apparent deviation between estimated optiter management through the year (e.g. summal capture rates and actual dispatch behaviour.
mer/winter pumping/dispatch), not for fast re-
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sponse on an hour-by-hour basis.
The design of the existing pumped storage
hydro power plants implies many technical restrictions and costs that prevent hourly flexibility.
Consequently, these plants operate very differently
from pumped storage plants in Continental Europe,
which are designed to provide flexibility within-day
or over even shorter periods.
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Sammendrag (Norsk)
For å balansere et kraftsystem med høye andeler
av variabel og uregulerbar produksjon fra vindkraft
og solenergi, er det nødvendig å ha tilgang til fleksibilitetskilder som kan respondere raskt. Det norske
kraftsystemet anses ofte som svært fleksibelt siden det i stor grad er basert på vannkraft med god
produksjonskapasitet og store magasiner. Totalt
har norsk vannkraft en installert kapasitet på rundt
33 GW, en lagringskapasitet på rundt 87 TWh og en
årlig middelproduksjon på om lag 135 TWh.
Når man studerer produksjonsmønsteret time
for time, ser man imidlertid at maksimal produksjon fra norsk vannkraft er mye lavere enn hva
maksimal installert effekt tilsier, selv i timer med
svært høye priser. I tillegg er produksjonsmønsteret (dvs. maks/min-produksjon innenfor en uke)
ganske flatt. I et så fleksibelt vannkraftsystem ville
man forvente at mer produksjon flyttes fra lavpristimer til høypristimer for å maksimere verdien av
vannkraftproduksjon.
I denne rapporten presenterer vi en detaljert
studie av den kortsiktige fleksibiliteten, eller graden
av effektkjøring, i det norske vannkraftsystemet
med fokus på to spørsmål:
Hvor fleksibelt er det norske vannkraftsystemet
på kort sikt?
Utnyttes fleksibilitetspotensialet, og hvis ikke,
hvilke restriksjoner kan eventuelt forklare avviket?
Hovedresultatene fra analysene vi har gjennomført,
viser at det er en rekke tekniske og andre begrensninger som begrenser effektkjøringen av norske
vannkraftverk. Gitt disse begrensningene finner vi
ikke sterke indikasjoner på at norske vannkraftprodusenter ikke utnytter den kortsiktige fleksibiliteten
fullt ut.

Definisjoner og anvendt metode
For å svare på spørsmålene over er det viktig å definere hva vi mener med effektkjøring. Effektkjøring
betegner et produksjonsmønster hvor produksjonen
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basert på magasinert vann endres hyppig innenfor
et kort tidsintervall. Slik kortsiktig fleksibilitet skiller
seg klart fra sesongfleksibilitet, dvs. evnen til å skifte store mengder produksjon fra sommer til vinter,
eller mellom andre lengre tidsperioder.
Denne definisjonen er riktignok noe vag. Vi har
derfor brukt en kvantitativ indikator for å måle fleksibilitet. Den valgte indikatoren er ukentlig verdifaktor. Verdifaktoren måler det økonomiske resultatet
som vannkraftverket oppnår i markedet. Den ukentlige verdifaktoren er den gjennomsnittlige prisen
vannkraftverk oppnår for sin produksjon sammenlignet med gjennomsnittlig kraftpris den uken, dvs.
merverdien av at vannkraftverket varierer produksjonen fra time til time.
Ved å se på ukentlige verdifaktorer, i motsetning til f.eks. årlige verdifaktorer, eliminerer vi effekter som kommer av sesongplanlegging eller sesongmessige restriksjoner som ikke har noe med
effektkjøring å gjøre. Merk at verdifaktoren ikke
bare måler i hvilken grad produksjon kan øke i
høypristimer, men også hvordan produksjon kan
reduseres eller unngås i lavpristimer.
Vi har studert produksjonsdata fra 119 forskjellige kraftverk over en periode på 471 uker fra 2010
til 2020, som gir 56 049 unike ukesobservasjoner.
Analysen inkluderer alle norske vannkraftverk med
inntak fra magasin og utløp i enten et nedstrøms
magasin, innsjø eller fjord. Elvekraftverk, som har
både inntak og utløp i elv, er dermed ikke inkludert
i analysen.
For å forstå observasjonene og sette dem i en
sammenheng, gjennomførte vi en kvantitativ analyse og en intervjuprosess. Prosessene ble gjennomført parallelt slik at innsikt fra den kvantitative
analysen ble brukt i intervjuer, og intervjuene ga
innspill til analysen..
I den kvantitative analysen estimerte vi optimal utnyttelse av vannkraftkapasiteten basert
på simuleringsmodell som tar hensyn til ulike
tekniske begrensninger ved hvert kratverk. Estimert optimal verdifaktor for hvert anlegg for
hver uke ble så sammenlignet med observert
verdifaktor.
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Resultatene fra analysen ble brukt i intervjuene,
der vi testet ulike hypoteser med intervjuobjektene. I tillegg ga intervjuene ytterligere informasjon om begrensninger som bør inkluderes
i modelleringen.
Basert på denne prosessen utviklet vi en tilleggsindikator for å måle graden av optimal effektkjøring i
observerte driftsmønstere sammenlignet med estimert optimal driftsmønster. Indikatoren måler graden av optimalitet som forholdet mellom observert
oppnådd prispremie og estimert optimal prispremie, der prispremien er definert som verdifaktoren
minus én, dvs. premie = verdifaktor -1. For eksempel, hvis den observerte verdifaktoren i løpet av en
uke er 1, 07 (7% over basisverdi), og den modellerte
”optimale” verdifaktoren er 1, 10 (10% over basisverdi), er optimalitetsgraden 70%, noe som betyr at 70%
av den optimale verdifaktoren er oppnådd.
Vi skiller også mellom faktorer som kan modelleres og som er inkludert i modellsimuleringene, og
faktorer det enten er vanskelig, eller umulig å kvantifisere enten på grunn av mangelfullt datagrunnlag
eller metodologiske utfordringer.

Hovedkonklusjoner
Norske vannkraftprodusenter har et sterkt fokus
på produksjonsplanlegging og utnytter i stor grad
muligheter for produksjonsoptimalisering i spotmarkedet. Denne konklusjonen støttes både av informasjonen vi har fått gjennom intervjuer og ved
å sammenligne observert effektkjøring med simulert, estimert optimal effektkjøring.
Når vi kun tar hensyn til tekniske og regulatoriske begrensninger ved individuelle kraftverk
som vi har data for, finner vi at norske vannkraftverk med magasiner, oppnår en optimalitetsgrad
på minst 50 %. Dette er et bemerkelsesverdig høyt
tall tatt i betraktning hvor enkel modellen vi har
benyttet er i forhold til modellene produsentene
benytter for produksjonsplanlegging internt. Detaljkunnskap om hvert kraftverk som kun produsenten
selv kjenner til er ikke nødvendig for å forklare
opptil 50% av graden av effektkjøring ved norske
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vannkraftverk.
I tillegg har mange av kraftverkene med lav
optimalitetsgrad faktisk en observert verdifaktor på
nær 1 i alle uker, noe som tyder på at de kjøres
som grunnlast. Dette er en indikasjon på at andre
restriksjoner begrenser mulighetene for effektkjøring ved disse kraftverkene. Mer detaljert analyse
av et enkelt vassdrag indikerer at mange av disse
kraftverkene har vesentlige regulatoriske og andre
miljørelaterte restriksjoner som ikke er fanget opp
i modellen. Når disse vannkraftverkene tas ut av
datasettet, oppnår de gjenværende vannkraftverkene en gjennomsnittlig optimalitetsgrad på 80%.
Videre analyser basert på informasjon fra
intervjuene, viser at det er sannsynlig at ikkekvantifiserte faktorer forklarer mesteparten av det
resterende avviket på 20 %.

Resultater fra den kvantitative analysen
Når vi sammenligner observerte verdifaktorer med
estimerte optimale verdifaktorer, er det viktig å forstå hvordan de optimale faktorene er estimert, og
spesielt hvilke begrensninger vi har tatt hensyn til. I
denne studien inkluderte vi følgende restriksjoner:
Vi antok at ukentlig produksjonsvolum tilsvarer observert produksjonsvolum for hver uke.
Dette sikrer at sesongplanleggingselementer
elimineres i modelleringen. Videre antok vi at
magasinnivåene på starten og slutten av hver
uke var som observert, og at magasinbegrensninger ikke ble brutt.
Videre satt vi ukentlige begrensninger for produksjon og tapping basert på observert minimum og maksimum produksjon gjennom uken.
Langtidsrevisjonstopp, krav til minstevannføring, og annen utilgjengelighet blir da i stor grad
hensyntatt.
Vi modellerte en variabel energiekvivalent som
tar hensyn til både varierende fallhøyde og
virkningsgrad. Fallhøyden er høydeforskjellen
mellom vannstanden i magasinet og turbinen.
Den er lav om vinteren eller på våren før snøsmelting. Virkningrad varierer med vannføring.
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Vannkraftverk har typisk et bestpunkt der energien som produseres per kubikkmeter vann
maksimeres. Avvik fra bestpunkt gir høyere
vannforbruk pr. enhet produsert energi, og øker
dermed alternativkostnaden for vannkraftprodusenten.
Vi tok hensyn til oppstartskostnader som reflekterer ekstra vanntap og slitasjekostnader
ved oppstart av vannkraftgeneratorer.
Når vi tar hensyn til alle disse faktorene, finner
vi at den optimale gjennomsnittlige volumvektede
verdifaktoren, ligger på rundt 103.9%, mens gjennomsnittlig observert verdifaktor ligger på rundt
102.0%. Dette gir en optimalitetsgrad på 51%. Disse
tallene er utledet som volumveide gjennomsnitt
over de 56 049 ukentlige verdifaktorene for alle
vannkraftverk i datasettet.
Hvis vi hadde ignorert de tekniske begrensningene nevnt over i modelleringen, ville den optimale
gjennomsnittlige verdifaktoren vært på 105.3% og
optimalitetsgraden på 38%. Det betyr at disse tekniske begrensninger forklarer en betydelig andel av
det tilsynelatende avviket mellom estimert optimal
og observert verdifaktor og dermed effektkjøring.

Andre ikke-kvantifiserbare restriksjoner
Resultatene ovenfor gjenspeiler begrensningene
som kan modelleres i en optimaliseringsmodell, og
som vi har tilgjengelige data for. Intervjuobjektene
skisserte en rekke andre restriksjoner som kan forklare avvik mellom observerte og modellerte verdifaktorer, dvs. som kan forklare hvorfor beregnet
optimalitetsgrad ikke er 100%.
Imidlertid er datamaterialet ganske talende:
kraftverk med høy optimalitetsgrad har typisk en
høy verdifaktor i alle uker og alle år, mens kraftverk
med lav optimalitetsgrad typisk har en lav verdifaktor i alle uker og alle år. Dette tyder på at andre restriksjoner, som kaskadebegrensninger eller
krav til stabil vannføring, hindrer disse anleggene
fra å være fullt fleksible. Hvis den lave gjennomsnittlige optimalitetsgraden var et resultat av ikkeoptimalitet, ville man forventet mye mer støy på
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tvers av observasjonene.

Pumpekraftverk
Pumpekraftverk er ikke inkludert i analysen over.
Men pumpekraftverk kan spille en spesiell rolle i
et vannkraftsystem, siden pumping kan bidra med
ytterligere fleksibilitet i kraftsystemet.
Pumpekraftverk gir mulighet til å pumpe vann i
timer med lav pris og gjenbruke det i timer med høy
pris. Pumping kan være lønnsomt dersom prisforskjellen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene knyttet til tap og andre begrensninger. Norske pumpekraftverk er imidlertid lite fleksible når det gjelder
kortsiktige produksjons- og pumpevariasjoner, dvs.
i forhold til effektkjøring slik vi har definert det:
I motsetning til det mange tror, er installert
pumpekapasitet i Norge svært begrenset. Totalt installert pumpekapasitet er rundt 1 GW,
og total installert produksjonskapasitet fra de
samme kraftverkene er rundt 1.5 GW.
Eksisterende pumpekraftverk er designet for
vanndisponering gjennom året, for eksempel
pumping i snøsmelteperioden med høyt tilsig
og produksjon på vinteren, ikke for rask respons fra time til time.
Utformingen innebærer mange tekniske begrensninger og kostnader som hindrer effektkjøring.
Konsekvensen er at norske pumpekraftverk driftes
svært ulikt fra pumpekraftverk på kontinentet som
er designet for å bidra med fleksibilitet innenfor et
døgn eller enda kortere tidsintervaller.
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1. Metodevalg og rammer for analysen
1.1. Bakgrunn og problemstilling
Norsk vannkraft har stor reguleringsevne, og behovet for kortsiktig fleksibilitet øker med omstillingen av energisystemet med økte andeler sol- og
vindkraftproduksjon, økt utveksling med utlandet
og endringer i forbruksmønsteret. Fleksibiliteten i
vannkraftsystemet blir derfor enda viktigere for å
balansere variabel produksjon fra andre fornybare
kilder, som vindkraft, i systemet. Bedre kunnskap
om potensialet for effektkjøring i norsk vannkraft
og om hvorvidt og eventuelt hvilke barrierer som
hindrer at potensialet utnyttes, er viktig for å utforme gode reguleringer og konsesjonsvilkår.
Problemstillingen vi ønsker å belyse i denne
rapporten er todelt. Vi ønsker å undersøke
1. Potensialet for effektkjøring i norske magasinkraftverk.
2. Hvis potensialet for effektkjøring avviker fra
observert grad av effektkjøring, identifisere årsaker til at faktisk produksjon avviker fra dette
antatte potensialet.

1.2. Hva er effektkjøring?
For å definere effektkjøring vil vi først definere
begrepet verdifaktor. Verdifaktoren til et kraftverk
er forholdstallet mellom gjennomsnittlig oppnådd
kraftpris og gjennomsnittlig områdepris over en gitt
tidsperiode, som oftest beregnet basert på produksjon solgt i spotmarkedet. Verdifaktoren er således
et måltall som beskriver merverdien av variabel
produksjon for et kraftverk sammenlignet med en
flat produksjonsprofil.
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
har studert verdifaktoren til 1263 norske kraftverk
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for perioden 2010-2017 [1]. Analysen viser en korrelasjon mellom andel vinterproduksjon og oppnådd
verdifaktor. Korrelasjonen er sterkest for kraftverk
klassifisert som regulerte med fleksibilitet innad
døgnet, noe lavere for kraftverk klassifisert som
regulert uten fleksibilitet innad døgnet og lavest,
men fortsatt betydelig, for uregulerbare kraftverk.
Faktorer som magasinkapasitet, installert effekt,
brukstid, og tilsigsprofiler ble også studert. Analysen viste ingen sterk korrelasjon mellom verdifaktor og disse faktorene.
Høy verdifaktor for vannkraftverk kan oppnås
både ved å ha en fordelaktig tilsigsprofil, dvs. høy
korrelasjon mellom pris og tilsig, og ved magasinering av tilsig og planlegging av produksjonen
slik at tapping av magasinet i størst mulig grad
samvarierer med pris. Verdifaktoren fanger altså
opp alle forhold som påvirker produksjonsprofilen
— både upåvirkelige og påvirkelige forhold. Med
effektkjøring forståes som oftest den delen av variasjonen i produksjon som produsenten kan påvirke. Videre blir ofte begrepet effektkjøring brukt
om hyppige endringer i produksjonen. Definisjonen
er diffus, men planlegging på sesongbasis eller
månedsbasis anses ofte ikke som effektkjøring. I
denne analysen vil vi benytte følgende definisjon
Definisjon 1.1 Effektkjøring betegner et produksjonsmønster hvor produksjonen fra magasinert
vann endres hyppig innenfor et kort tidsintervall.
Denne definisjonen innebærer at ikkeregulerbare kraftverk, dvs. kraftverk uten oppstrøms magasin, ikke kan effektkjøre. Definisjonen
utelukker imidlertid ikke at elvekraftverk, eller
andre kraftverk som ikke har inntak i magasin
kan effektkjøre, så lenge det finnes et regulerbart
magasin i vannveien oppstrøms kraftverket, og så
lenge tidsforsinkelsen i vannveien mellom magasin
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og kraftstasjon er mindre enn tidsintervallet brukt i
definisjonen av effektkjøring.
For andre formål kan en annen definisjon av effektkjøring være hensiktsmessig. For eksempel vil
planlegging av revisjoner, vedlikehold, oppgraderinger eller andre tiltak som fører til produksjonsstans,
påvirke oppnådd verdifaktor. I noen sammenhenger kan det derfor være hensiktsmessig å inkludere
konsekvensene av vedlikeholdsplanlegging i definisjonen av effektkjøring.
Begrepet effektkjøring blir ofte modifisert av
et gradsadverb. For eksempel ”kraftverket effektkjører mye”, ”hvor mye mer kan kraftverket effektkjøre?”, ”hvorfor effektkjører ikke kraftverket mer?”.
For å definere graden av effektkjøring er det naturlig å ta utgangspunkt i måltallet verdifaktor. Vi
er imidlertid avhengig av å 1) isolere ut faktorene
som er relevant for effektkjøring, og 2) definere
et referansepunkt slik at gradsadverbene ”mye”,
”lite” osv. kan benyttes – i betydningen ”mye/lite
effektkjøring”. Referansepunktet er også viktig for å
anslå et potensial og for å svare på ”hvor mye mer”
et kraftverk kan effektkjøre.

1.3. Potensial for effektkjøring
Konkretisering av et potensial for effektkjøring er
utfordrende av flere grunner. For det første må man
definere et mål for effektkjøring. For produsentene
er det naturlig å anta et mål om profittmaksimering; systemoperatøren (TSO/Statnett) har mål om
forsyningssikkerhet og stabilitet i kraftsystemet; og
reguleringsmyndigheten (NVE) har som mål å avveie alle samfunnsøkonomiske konsekvenser, inkludert påvirkning på natur og miljø og andre samfunnsmessige interesser.
I det følgende beskriver vi potensialet for effektkjøring med utgangspunkt i to ulike perspektiver:

Fra et systemetperspektiv ønsker vi å analysere
hvor mye latent effekt det finnes i kraftsystemet,
dvs. potensialet for å respondere på endringer i tilbud og etterspørsel. Potensialet omfatter den samlede installerte effekten i regulerbare vannkraftverk
i Norge. Tilgjengelig kapasitet er begrenset av ulike
tekniske, regulatoriske og miljømessige restriksjoner, og observert tilgjengelig kapasitet er en konsekvens av observerte markedspriser og estimerte
vannverdier. Potensialet oppgis som en absolutt
enhet for effekt — MW, eller relativt til installert
effekt — altså et enhetsløst forholdstall.
Fra et inntjeningsperspektiv ønsker vi å studere
verdien produsentene ser av effektkjøring. Denne
verdien er relevant for punkt 2 i problemstillingen
beskrevet i Avsnitt 1.1: For profitt-maksimerende
produsenter er det rasjonelt å respondere på variasjon i tilbud og etterspørsel etter fleksibilitet hvis
denne variasjonen også er reflektert i prissignalene.
Hvis målet med effektkjøring skal forståes fra
produsentenes perspektiv, er det naturlig å studere
grad av effektkjøring relativt til prissignalene. Verdifaktor er et godt mål på hvordan varierende produksjon påvirker inntjeningen, men vi må skille ut variasjonen i produksjon som vanligvis ikke forbindes
med effektkjøring som definert i Avsnitt 1.2. I Avsnitt 1.4 beskriver vi et måltall basert på verdifaktor
for å fange opp verdien og graden av effektkjøring.
Både et absolutt måltall og et relativt måltall blir
presentert.
Bruk av måltall basert på verdifaktor innebærer
at det beregnede potensialet må tolkes relativt til
prissignaler. Her har vi to muligheter. Vi kan enten
benytte
historiske priser for beregning av potensial bakover i tid, eller
prognoser, eller enkle konstruerte prisprofiler
for beregning fremover i tid.

Dagens potensial for effektkjøring kan studeres
Systemperspektivet: Tilgjengelig kapasitet i
ved å benytte historiske prisprofiler. Historiske prikraftsystemet.
ser vil også være relevante for å undersøke punkt
Inntjeningsperspektivet: Verdien av effektkjø- 2 i problemstillingen beskrevet i Avsnitt 1.1. Fremring sammenlignet med flat produksjon.
tidig potensial for effektkjøring kan studeres ved
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Potensial kun begrenset av min/maks slukeevne og installert effekt

Potensial i tillegg begrenset av magasinkapasitet

Potensial i tillegg begrenset av absolutte tekniske forhold knyttet til ramp up/down
hastighet, start/stop frekvens, fjernstyring og sensorering, etc.

Potensial begrenset av operasjonelle valg: Kostnad knyttet til økt slitasje,
vedlikehold og oppsyn, drift på ikke-optimal virkningsgrad, etc.

Figur 1.1.: Potensial for effektkjøring er avhengig av hvilke begrensninger som blir hensyntatt.

å benytte prognoser for fremtidige prisprofiler, eller enkle konstruerte prisprofiler som representerer
antagelser om fremtidig prisvolatilitet. Historiske
priser er benyttet i hele Kapittel 2. Prisrekker med
forventet økning i prisvolatilitet er benyttet i Kapittel 4.
En annen utfordring er at det er krevende å
beregne et presist potensial per kraftverk. Produsentene bruker mye ressurser på produksjonsplanlegging, og mange avveiinger og begrensninger må
tas hensyn til. En perfekt beregning av potensial vil
innebære å løse produksjonsplanlegggingsproblemet for produsentene fullt ut med alle kraftverksspesifikke forhold hensyntatt.
Beregnet potensial er avhengig av hvilke begrensninger som blir hensyntatt. Figur 1.1 illustrerer ulike lag av begrensninger. Enkle korrelasjonsbaserte analyser av potensial kan kun fange opp
det ytterste laget som inkluderer min/maks slukeevne eller installert effekt. Neste lag inkluderer en
tilstand for hvert kraftverk, nemlig magasinnivå.
Dynamiske tilstandsbaserte modeller er nødvendig
for å modellere denne begrensningen. Neste lag
representerer alle harde begrensninger for hvert
kraftverk, det vil si begrensninger som ikke kan fravikes. Modellering av disse begrensningene krever
inngående kjennskap til tekniske og regulatoriske
forhold ved hvert kraftverk. Noen av disse dataene
er digitalt tilgjengelige i NVEs vannkraftdatabase
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og Statnetts Fosweb, andre er kun digitalt tilgjengelig for kraftselskapet, og noen er ikke en gang
digitalisert hos kraftselskapene.
Det innerste laget i Figur 1.1 representerer alle
myke begrensninger produsentene velger å forholde seg til, det vil si begrensninger som kan brytes,
men med en tilhørende økt kostnad. Blant annet
kan ulike preferanser for risiko og ulik driftskompleksitet føre til ulik håndtering av myke begrensninger for ulike produsenter. Disse begrensningene er krevende å modellere fordi beslutninger kan
være subjektive, endre seg over tid og/eller være
avhengig av eksterne forhold.

1.4. Måltall for evaluering av
grad av effektkjøring
Som nevnt i Avsnitt 1.2 er verdifaktor (eng: Capture
Rate CR) et forholdstall som, blant annet, fanger
opp verdien av effektkjøring i forhold til en flat
produksjon, for en gitt prisprofil. Verdifaktor for et
kraftverk er definert som
𝑁

𝐶𝑅 ∶=

∑𝑡=1 𝑔𝑡 𝑝𝑡
𝑁

𝑁

(1.1)

(∑𝑖=1 𝑔𝑖 )(∑𝑖=1 𝑝𝑖 )
hvor 𝑝𝑡 og 𝑔𝑡 er henholdsvis pris og produksjonsvolum i time 𝑡. Hvis ikke annet er oppgitt, blir 𝐶𝑅
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beregnet på ukesbasis slik at 𝑁 refererer til totalt
antall timer pr. uke. For effektkjøring er vi kun interessert i variasjon av produksjon med periodetid
kortere enn én uke.
Et driftsmønster hvor produksjonen gjennom
en uke er flat, vil i henhold til Definisjon 1.1 ikke
kunne betegnes som effektkjøring. For verdifaktor
beregnet på ukesbasis vil en flat produksjon gjennom uken oppnå 𝐶𝑅 = 1. For å beregne grad av
effektkjøring vil vi derfor benytte en flat produksjonsprofil 𝐶𝑅 = 1 som referansepunkt og nedre
grense.
Det motsatte utsagnet er imidlertid ikke nødvendigvis sant: Et driftsmønster som oppnår 𝐶𝑅 >
1 vil ikke nødvendigvis kunne betegnes som effektkjøring. Definisjon 1.1 inneholder den betingelsen
at kun et driftsmønster med variasjon i produksjon
fra magasinert vann kan klassifiseres som effektkjøring. Videre, som nevnt i Avsnitt 1.3, er muligheten for å variere produksjon fra magasinert vann
begrenset av mange ulike faktorer. Vi benytter følgende definisjon for optimal verdifaktor, betegnet
𝐶𝑅𝑜𝑝𝑡 .
Definisjon 1.2 Optimal verdifaktor er den maksimale verdifaktoren som er mulig å oppnå hvis hele potensialet for effektkjøring for et kraftverk blir utnyttet, og der potensialet for effektkjøring representerer
maksimalt inntjeningspotensial for en produsent når
alle reelle begrensninger og kostnader ved effektkjøring er hensyntatt.

𝐶𝑅𝑜𝑝𝑡 > 1, altså at oppnådd og optimal produksjon gir en verdifaktor høyere enn om produksjonen hadde vært flat. Merk også at 𝐶𝑅𝑜𝑝𝑡 < 𝐶𝑅,
ifølge Definisjon 1.2, kun kan forekomme hvis produsenten bryter reelle begrensninger eller på andre
måter handler irrasjonelt i forhold til å maksimere
inntjeningen på lang sikt. Hvis oppnådd verdifaktor
er lik optimal verdifaktor, vil kraftverket oppnå en
optimalitetsgrad på 100%. Tilsvarende vil et kraftverk som har en flat produksjonsprofil få en optimalitetsgrad på 0%.

1.5. Analysemetode og -omfang
Analysen og resultatene presentert i denne rapporten er basert på innspill vi har fått i intervjuer med
norske kraftprodusenter med magasinkraftverk, og
resultater fra et modellverktøy som estimerer optimal produksjonsprofil. Sammenhengen mellom
intervjuer og modellutvikling er illustrert i Figur 1.2.
Innspill vi har mottatt i intervjuene har guidet utviklingen av simuleringsmodellen, både kvalitativt når
det gjelder hvilke begrensninger det er relevant å
modellere, og kvantitativt når det gjelder hvor stor
betydning hver begrensning har. Resultatene fra
simuleringer har igjen hjulpet oss til å forstå utfordringene kraftprodusentene opplever i produksjonsplanleggingsprosessen, noe som igjen har bidratt
til å målrette intervjuene bedre.
Følgende produsenter har blitt intervjuet:

Differansen 𝛥𝐶𝑅 ∶= 𝐶𝑅𝑜𝑝𝑡 − 𝐶𝑅 er et utrykk for
Statkraft
det ubenyttede inntjeningspotensialet. For å studere graden av effektkjøring er det naturlig å analyseHafslund Eco
re det ubenyttede inntjeningspotensialet 𝛥𝐶𝑅 i forSira-Kvina kraftselskap
hold til det benyttede inntjeningspotensialet 𝐶𝑅 − 1,
som representerer forskjellen i inntjening mellom
Agder Energi
faktisk driftsmønster og en flat produksjonsprofil.
Vi definerer optimalitetsgraden (eng: Optimality Ra- Disse produsentene representerer tilsammen en
installert kapasitet på 11 GW, midlere årsproduktio (OR)) som
sjon på 43 TWh og en samlet magasinkapasitet på
𝐶𝑅 − 1
𝐶𝑅 − 1
.
(1.2) 38 TWh av kraftverkene inkludert i utvalget. I tillegg
𝑂𝑅 ∶=
=
𝐶𝑅 − 1 + 𝛥𝐶𝑅
𝐶𝑅𝑜𝑝𝑡 − 1
har vi intervjuet Statnett, som har systemoperatørMerk at denne definisjonen kun er egnet til å be- ansvaret i Norge, har god kjennskap til nettbegrensskrive graden av effektkjøring hvis 𝐶𝑅 ≥ 1 og ninger og administrerer reservekapasitet. Statnett
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Matematisk modellering og simulering
for produksjonsplanlegging og beregning av
potensial for effektkjøring
• Matematisk modellering av ulike
kvantifiserbare begrensninger
• Formulering av et deterministisk (MI)LP
problem
• Beregning av optimal produksjonsprofil
og beregning av øvre grense for
potensial for effektkjøring

Intervju av kraftselskaper med
magasinkraftverk
• Identifisering av begrensninger for
effektkjøring
• Kvantifisering av begrensninger og
kostnader
• Informasjon om kraftverks-spesifikke
forhold knyttet til vassdrag og konsesjon
• Informasjon om prosess for
produksjonsplanlegging

THEMA Consulting
Group

Figur 1.2.: Samspillet mellom intervju og modellutvikling.

har god kunnskap om modellering av det norske en begrensning. I Figur 1.3b, hvor observert og bekraftsystemet.
regnet magasinnivå kun må være identiske ved inngangen til hvert år, ser vi at estimert optimalt magasinnivå avviker vesentlig fra observert magasinnivå
1.5.1. Fokus på ukesplanlegging
gjennom året. Avviket mellom estimert optimalt og
observert magasinnivå uten ukesbegrensninger er
Grensen mellom langsiktig sesongplanlegging badiskutert videre i Avsnitt 2.4.7.
sert på vannverdier og kortsiktig effektkjøring er
diffus. Vi har valgt å sette skillet ved en tidshorisont
på én uke. Planlegging med varighet lengre enn én 1.5.2. Prinsipper for modellering og
uke blir aldri regnet som effektkjøring, men planlegsimulering
ging med varighet mellom én uke og et døgn kan i
noen sammenhenger regnes som effektkjøring. For Gjennom modellering og simulering av produkeksempel kan nedstengning av aggregater over en sjonsplanleggingsproblemet ønsker vi å estimere
helg regnes som effektkjøring.
optimal verdifaktor. Estimert optimal verdifaktor vil
For å fjerne utslag av langtidsplanlegging fra si- avvike fra faktisk optimal verdifaktor på grunn av
muleringene har vi inkludert begrensninger på ma- ulike begrensninger som ikke fanges opp i modelgasinnivå ved hver ukestart. Begrensningen sørger leringen. Dette avviket kaller vi modelleringsavvik.
for at simulert magasinnivå er identisk med obser- Et viktig prinsipp i modelleringen er derfor å kun
vert magasinnivå mandag kl. 00.00 hver uke. Det inkludere reelle begrensninger og å være forsiktig i
betyr videre at simulert totalt vannforbruk gjennom vurderingen av betydningen av disse begrensningeuken er identisk med observert vannforbruk, og at ne. Vil vil da oppnå at estimert optimal verdifaktor
handlingsrommet i simuleringene er begrenset til å er høyere eller lik virkelig optimal verdifaktor, og følflytte produksjon innad i hver uke. Begrensningen er gelig også at estimert optimal verdifaktor er høyere
illustrert i Figur 1.3, som viser observert og estimert enn observert verdifaktor.
optimalt magasinnivå med og uten ukesbegrensPrimært ønsker vi å estimere avviket 𝛥𝐶𝑅 og
ningen. Hver vertikale stiplede linje representerer optimalitetsgraden 𝑂𝑅. Dette avviket kaller vi reelt
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Figur 1.3.: Simulering av magasinfyllingsgrad med og uten ukentlige nivåbegrensninger.

avvik. Definisjonen av disse måltallene er basert
på optimal verdifaktor 𝐶𝑅𝑜𝑝𝑡 . Kun estimert optimal
verdifaktor er kjent. Sekundært ønsker vi også å
analysere hvor godt estimatet på optimal verdifaktor er, altså hvor stort modelleringsavviket er. En
utfordring i analysen er derfor å skille modelleringsavvik fra reelt avvik 𝛥𝐶𝑅.

1.5.3. Optimalisering og estimering
Matematisk optimalisering og estimering er
store fagfelt. I denne rapporten vil vi ikke gå nærmere inn på beskrivelser av ulike metoder, men kun gi
en introduksjon til noe av terminologien vi benytter.
Begrepet optimalitet står sentralt i alle former
for optimalisering. En optimaliseringsalgoritme er
utformet for å finne et punkt som maksimerer et
gitt mål gitt ulike begrensninger. Et problem kan
ha mange ulike løsninger som alle tilfredsstiller begrensningene som er satt. Den optimale løsningen
maksimerer samtidig målet for optimaliseringsproblemet. Hvorvidt et punkt er det optimale punktet,
kan enkelt sjekkes ved hjelp av et sett matematiske betingelser. Optimaliseringsalgoritmer benytter
disse betingelsene aktivt for å avgjøre om en løsning er optimal eller ikke.
Det er viktig å understreke at optimaliserings-
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problemet i seg selv er en modell av virkeligheten.
Hvorvidt en optimal løsning for et definert optimaliseringsproblem også maksimerer det virkelige
målet, er avhengig av hvor godt modellen representerer de virkelige begrensningene og sammenhengene.
Vi skiller her mellom virkelig optimal løsning, og
estimert optimal løsning. Virkelig optimal løsning
er ukjent. Estimert optimal løsning er den optimale
løsningen på det matematisk definerte optimaliseringsproblemet. Avviket mellom estimert optimal
løsning og faktisk optimal løsning er derfor også
ukjent. Avviket mellom observerte (målte) verdier
og estimerte verdier gir imidlertid en indikasjon på
avviket mellom estimert optimal løsning og faktisk
optimal løsning.

1.5.4. Kraftmarkeder
I analysen fokuserer vi på produsentenes agering
i spotmarkedet. Det er også andre markeder hvor
fleksibilitet er relevant, for eksempel intradag- og
reservekraftmarkedene, men mesteparten av produksjonsvolumet blir omsatt i spotmarkedet. Spotmarkedet har derfor størst betydning for inntjeningen til kraftprodusentene i Norge. I forhold til overordnet effekt som tilbys i spotmarkedet, utgjør reservekraft kun en liten andel. Vi diskuterer betydningen av de ulike markedene nærmere i Avsnitt 2.4.4.
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1. Metodevalg og rammer for analysen

1.5.5. Visualisering av resultatene
I Kapittel 2 vil vi benytte figurtypene illustrert i
Figur 1.4 til å analysere både reelt avvik 𝛥𝐶𝑅 og
modelleringsavvik. Analyse av modelleringsavvik
og reelt avvik er betegnet i Avsnitt 1.5.2 som henholdsvis primær- og sekundærmålet med analysen.
I Figur 1.4 er hver observasjon representert med en
farget prikk. Hvert kraftverk er representert med en
observasjon hver uke. Størrelsen på prikken indikerer en skalering basert på produksjon gjennom
uken. I uker med høy produksjon i forhold til maksimal produksjon for hvert kraftverk har prikken stor
radius.
Som et eksempel viser Figur 1.4 observasjoner
for to anonymiserte kraftverk hentet fra utvalget av
norske magasinkraftverk, blått viser alle ukeobservasjoner for kraftverk X og grått alle ukeobservasjoner for kraftverk Y. Disse to kraftverkene er valgt
fordi de har et svært ulikt driftsmønster og oppnår
ulik optimalitetsgrad.
Figur 1.4a viser korrelasjonen mellom estimert
optimal 𝐶𝑅 og observert 𝐶𝑅. Vi ser at estimert
optimal 𝐶𝑅 er høyere enn observert 𝐶𝑅 for de aller fleste datapunktene. 𝛥𝐶𝑅 er den vertikale avstanden mellom hvert datapunkt og diagonalen.
Videre viser blå og grå stiplet linje gjennomsnittlig
estimert optimal 𝐶𝑅 ved ulike 𝐶𝑅 for henholdsvis
kraftverk X og kraftverk Y. Vi ser at gjennomsnittlig
𝛥𝐶𝑅, målt som avvik mellom gul stiplet linje og
diagonalen, øker, men er relativt stabil i forhold til
𝐶𝑅. Vi ser videre at gjennomsnittlig estimert optimal 𝐶𝑅 for kraftverk X ligger nærmere diagonalen
enn for kraftverk Y. Linjediagrammene øverst viser
estimert tetthetsfunksjon (eng: Probability Density
Function, PDF ) for fordelingen av observert 𝐶𝑅
for de to kraftverkene. Tetthetsfunksjonen viser at
kraftverk Y har en 𝐶𝑅 samlet rundt 𝐶𝑅 = 1, mens
kraftverk X har en flatere fordeling av 𝐶𝑅.
Figur 1.4a sier imidlertid ikke noe om graden
av effektkjøring. Optimalitetsgraden 𝑂𝑅 er illustrert
i Figur 1.4b som henholdsvis ulik observert 𝐶𝑅
og estimert optimal 𝐶𝑅. Vi ser at gjennomsnittlig
optimalitetsgrad ligger rundt 90% for kraftverk X og
rundt 70% for kraftverk Y. Linjediagrammet til høyre
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for Figur 1.4b viser estimert PDF for fordelingen av
observert optimalitetsgrad for de to kraftverkene.
Vi ser at PDFen til kraftverk X har negativ skjevhet,
i retning høyere optimalitetsgrad, mens PDFen til
kraftverk Y er mer symmetrisk rundt gjennomsnittet.
Spesifikt for de to kraftverkene illustrert i Figur 1.4a, kan vi for det første, basert på at observert
CR er høyere for kraftverk X enn kraftverk Y, konkludere at produksjonen i kraftverk X varierer mer enn
produksjonen i kraftverk Y. Som nevnt tidligere, impliserer en flat produksjonsprofil at kraftverket ikke
effektkjører. Vi kan derfor konkludere at kraftverk
Y i liten grad effektkjører. Det motsatte utsagnet
er imidlertid ikke nødvendigvis riktig. Vi kan ikke
konkludere med at kraftverk X effektkjører kun fordi
det har en mer variabel produksjon. Dette fordi
det, i henhold til Definisjon 1.1, kan eksistere andre
grunner til at kraftverk X har en variabel produksjon,
f.eks. variabelt tilsig. For det andre ser vi at kraftverk X også oppnår en høyere optimalitetsgrad enn
kraftverk Y. Vi konkluderer dermed med at kraftverk
X effektkjører mer enn kraftverk Y. Figur 1.4b viser
i tillegg to sammenhenger som også gjelder for
mange av de andre analyserte kraftverkene: Optimalitetsgraden er generelt lavere i uker med lav
observert 𝐶𝑅 enn i uker med høy observert 𝐶𝑅.
Vi ser imidlertid ingen tydelig korrelasjon mellom
optimalitetsgraden og estimert optimal 𝐶𝑅 (ikke
vist i figur).

1.5.6. Datagrunnlag
Analysen er basert på teknisk data fra NVEs vannkraftdatabase og Statnetts Fosweb for 119 norske
magasinkraftverk med ytelse over 10 MW, inntak
i regulert magasin og utløp i enten fjord, innsjø
eller magasin. Utvalget representerer en samlet installert kapasitet på 16 GW, en midlere årsproduksjon på 67 TWh og en samlet magasinkapasitet på
51 TWh. Dette representerer henholdsvis 55 %, 53 %
og 60 % av kapasitetene i det norske vannkraftsystemet.
Begrensningen av utvalget til kraftverk med utløp i enten fjord, innsjø eller magasin er satt av
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1.14
1.12
Estimert optimal CR

NVE for å utelukke kraftverk som potensielt har store restriksjoner knyttet til vannføring i nedstrøms
vassdrag.
Det betyr imidlertid ikke at kraftverkene i utvalget ikke har begrensninger knyttet til nedstrøms
vassdrag. Gjennom intervjuene har vi fått informasjon om enkeltkraftverk som har begrensninger
knyttet til variasjon eller størrelse på vannføring
nedstrøms, selv om utløpet skjer i en innsjø eller
magasin. Dette vil igjen påvirke kraftverkets mulighet til effektkjøring. Nedstrøms begrensninger i
vassdraget er ikke modellert for alle kraftverkene i
utvalget, men eksemplifisert for et enkelt vassdrag.
Resultatene fra dette vassdraget er presentert i
Avsnitt 2.3.
Merk at begrensningen heller ikke betyr at kraftverk utenfor utvalget ikke kan effektkjøre. Gjennom
intervjuene har vi også blitt gjort oppmerksomme
på flere eksempler på kraftverk med korte elvestrekk nedstrøms uten restriksjoner til vannføring,
som er ekskludert fra utvalget.
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1.02
1.00
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Observert CR
(a) Observert CR vs estimert optimal CR.

1.20

1.6. Oppbygning av rapporten

1.00
Optimalitetsgrad OR

I Kapittel 2 går vi tematisk gjennom ulike begrensninger som påvirker graden av effektkjøring ved
norske magasinkraftverk. Vi skiller mellom kvantifiserbare og ikke-kvantifiserbare begrensninger. Kapittel 3 gir en oversikt over norske pumpekraftverk,
formålet med disse, tilpasninger i nyere tid som
muliggjør økt effektkjøring, og begrensninger som
hindrer ytterligere bruk av effektkjøring. Til slutt, i
Kapittel 4 diskuterer vi avviket mellom observert
og simulert fleksibilitet i det norske kraftsystemet
og fremtidig behov for fleksibilitet kvantifisert gjennom simuleringer av økt volatilitet i kraftprisene.

1.10

Diagonal
Gj.snitt kraftverk X
Gj.snitt kraftverk Y
Observasjoner kraftverk X
Observasjoner kraftverk Y

Gj.snitt kraftverk X
Gj.snitt kraftverk Y
Observasjoner kraftverk X
Observasjoner kraftverk Y

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

1.00 1.03 1.05 1.08 1.10 1.12 1.15
Observert CR
(b) Observert CR vs optimalitetsgrad OR.

Figur 1.4.: Eksempel på visualisering av observert CR
(x-akse), estimert optimal CR (y-akse i a)) og optimalitetsgrad (y-akse i b)) for to utvalgte kraftverk. Hver
prikk representerer en uke. Prikkstørrelsen er gitt av
total produksjon gjennom uken. Stiplede linjer viser
gjennomsnittlig verdier (estimert optimal CR i a) og
optimalitetsgrad OR i b) for ulik observert CR. Linjediagrammene viser estimerte tetthetsfunksjoner.
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2. Effektkjøring i norske magasinkraftverk
I dette kapittelet går vi tematisk gjennom flere
forhold som begrenser kraftverkenes mulighet til
effektkjøring. Avsnitt 2.2 presenterer alle begrensninger som er modellert og simulert, og innspill
vi har fått gjennom intervjuer. I hvert underavsnitt
illustreres den modellerte effekten av begrensningen. I Avsnitt 2.3 ser vi spesielt på regulatoriske
begrensninger i et enkelt utvalgt vassdrag. Til slutt,
i Avsnitt 2.4, diskuterer vi andre forhold som enten
grunnet høy kompleksitet eller manglende datagrunnlag, ikke er mulig å kvantifisere, og andre forhold som er kvantifiserbare og modellerbare, men
som vi av ulike grunner har valgt å ikke modellere.

2.1. Hovedkonklusjon og overordnede analyseresultater

over 119 magasinkraftverk og 471 uker. Figur 2.1a
viser at observert 𝐶𝑅 varierer mellom 0.99 og 1.09,
med median rundt 𝐶𝑅 = 1.01. Estimert optimal 𝐶𝑅
ligger noe høyere med en median på 𝐶𝑅𝑜𝑝𝑡 = 1.03,
og har en flatere fordeling. Vi ser også en noe høyere tetthet av observasjoner med verdifaktor rundt
𝐶𝑅 = 1 og estimert optimal verdifaktor i intervallet
𝐶𝑅𝑜𝑝𝑡 ∈ [1.00, 1.04]. Dette er observasjoner fra
kraftverk som ikke effektkjører (𝐶𝑅 = 1 representerer en flat produksjonsprofil og utelukker dermed
effektkjøring), men hvor simuleringene indikerer at
det i varierende grad finnes et uutnyttet potensial.
Figur 2.1b viser at optimalitetsgraden 𝑂𝑅 er
ganske jevnt fordelt mellom 10% og 90%. Vi kan
også her se den samme høye tettheten av kraftverk
som ikke effektkjører, illustrert med et toppunkt i
estimert PDF ved 𝑂𝑅 = 0%. Figur 2.1b viser i tillegg
en interessant sammenheng: I uker hvor det ikke
effektkjøres (𝐶𝑅 = 1) er det (gjennomsnittlig) et
stort uutnyttet potensial. Vi ser at for lave 𝐶𝑅 faller
gjennomsnittlig optimalitetsgrad til rundt 𝑂𝑅 =
25%. Videre ser vi at optimalitetsgraden flater ut for
økende observert 𝐶𝑅, og stabiliserer seg på rundt
80%. Mesteparten av det uutnyttede potensialet
finnes dermed i de kraftverkene som ikke har en
variabel produksjon på ukesbasis. Gjennomsnittlig,
over alle observasjoner, ligger optimalitetsgraden
på rundt 50%.

Norske magasinkraftverk har stort fokus på produksjonsplanlegging og utnytter, etter eget utsagn,
i høy grad mulighetene for produksjonsoptimalisering i spotmarkedet. Dette inntrykket støttes av
simuleringene. Beregninger av potensial for effektkjøring viser at produsentene i stor grad utnytter
mulighetene til produksjonsoptimering i spotmarkedet.Ved kun å ta hensyn til tekniske og regulatoriske forhold ved enkeltkraftverk som vi har digitalt
tilgjengelig data for, kan vi vise at norske magasinkraftverk utnytter minst 50% av antatt potensial for
effektkjøring. Videre kan vi sannsynliggjøre at ulike
2.1.2. Fokus på produksjonsplanlegging
ikke-kvantifiserbare forhold kan forklare mesteparten av det resterende avviket på 50%.
For å underbygge vår påstand om at norske magasinkraftverk har stort fokus på produksjonsplanleggingen, beskriver vi i det følgende kort proses2.1.1. Analyseresultater
sen for produksjonsplanlegging og modellene som
Figur 2.1 viser hovedresultatetene for analysen blir benyttet. En mer detaljert beskrivelse av momed alle kvantifiserbare begrensninger inkludert. delleringen er diskutert tematisk i Avsnitt 2.2 til
Utvalget består av 56 049 observasjoner, fordelt Avsnitt 2.4.
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Optimalitetsgrad OR

Estimert optimal CR

team og lager egne markedsanalyser basert på
enten interne eller kommersielt tilgjengelige kraftprisprognosemodeller. Output fra langtidsmodellene er vannverdier for hvert magasin. Hvor ofte disse
programmene blir benyttet, varierer fra produsent
1.12
Observasjoner Alle kraftverk
Diagonal
til produsent, men de fleste produsentene oppgir at
Gj.snitt Alle kraftverk
1.10
de kjører langtidsmodellen mellom én gang i uken
til kontinuerlig.
1.08
Beskrivelser av hydrauliske koblinger mellom
aggregater i et vassdrag er ofte dårlig model1.06
lert i langtidsmodellene. For å planlegge produk1.04
sjon med tidshorisont kortere enn én uke benyttes
korttidsmodeller, feks. Short-term Hydro Operation
1.02
Planning (SHOP) [4]. I korttidsmodellene er hvert
aggregat representert med individuelt spesifikke
1.00
virkningsgrader, ramping-begrensninger, hydraulis1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
Observert CR
ke koblinger og ulike regulatoriske begrensninger.
(a) Observert CR (x-akse) vs estimert optimal CR (y-akse) .
I tillegg inkluderer korttidsmodellene produksjonsbegrensninger basert på vannverdier fra langtids1.40
Observasjoner Alle kraftverk
modellen.
Gj.snitt Alle kraftverk
1.20
Til forskjell fra langtidsmodellene er korttidsmodellene som regel deterministiske. Ulike produk1.00
sjonsplaner kan genereres i parallell for ulike pris0.80
og tilsigsprofiler. Produksjonsprofilene som genereres i korttidsmodeller kan videre benyttes for bud0.60
innmelding, men siden markedsklareringsprosessen håndterer bud for hvert tidsintervall for seg,
0.40
vil ikke endelig prisprofil nødvendigvis sammenfal0.20
le med modellert profil. Etter tilslag i spotmarkedet har store produsenter mulighet til å omforde0.00
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
le produksjonen mellom ulike aggregater innenfor
Observert CR
hver prissone. Hvor ofte innmeldt produksjon real(b) Observert CR (x-akse) vs optimalitetsgrad OR (y-akse).
lokeres mellom aggregater varierer imidlertid fra
Figur 2.1.: Observerte og simulerte resultater med alle
produsent til produsent. Noen produsenter oppgir
modellerte begrensninger inkludert.
at korttidsmodellen kun brukes en gang pr. døgn.
Andre produsenter kjører korttidsmodellen kontinuerlig og deltar aktivt i intradagmarkedet. Flere proProduksjonsplanlegging deles ofte opp i kort- dusenter oppgir økende behov for reprising innad i
og langsiktig planlegging. Langtidsplanlegging har døgnet.
en tidshorisont på opptil flere sesonger og en oppløsning mellom 1 og 24 timer. Langtidsmodellene
kan enten benytte eksogene markedspriser, slik 2.2. Kvantifiserte begrensninger
som EOPS/Prodrisk, eller modellere hele kraftsystemet endogent, slik som EMPS/Samnett [2, 3]. Figur 2.2 gir en oversikt over alle modellerte
Større produsenter har i tillegg ofte interne analyse- begrensninger og effekten disse begrensningene
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Figur 2.2.: Isolert effekt hver begrensning har på beregning av optimal CR (fratrukket 100%)

har på beregnet optimalitetsgrad. Utgangspunktet
(søyle ytterst til venstre) er estimert optimal verdifaktor når vi kun tar hensyn til faste produksjons- og
magasinbegrensninger ved hvert kraftverk. Dette er
begrensninger som er satt basert på Laveste Regulerte Vannstand (LRV),Høyeste Regulerte Vannstand (HRV) og installert effekt. Som diskutert i
Avsnitt 1.3 er installert effekt den eneste begrensningen som kan modelleres uten å benytte en dynamisk modell. I Figur 1.1 tilsvarer dette en modell
som kun tar hensyn til det ytterste laget (blå). Videre modellerer vi variabel energiekvivalent, som
innebærer modellering av varierende fallhøyde og
virkningsgrad; ukentlige variable begrensninger på
produksjon; og oppstartkostnader. Disse begrensningene diskuteres hver for seg i de påfølgende avsnittene. Av de modellerte begrensningene ser vi at
variabel energiekvivalent er den viktigste faktoren,
og oppstartskostnad den minst viktige. Viktigheten, illustrert i Figur 2.2, gir en indikasjon på hvilke
faktorer som krever høyest grad av modelleringsnøyaktighet. Rangeringen av faktorer etter viktighet
er relevant input for å prioritere utviklingsarbeid i
markedsmodeller som modellerer et vannkraftsystem. Merk at Figur 2.2 viser verdifaktor fratrukket
100%, altså 𝐶𝑅 − 1.
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2.2.1. Variabel energiekvivalent
Figur 2.2 viser at variabel virkningsgrad er en faktor
som i stor grad påvirker beregningene. Det er derfor svært viktig å modellere variabel virkningsgrad
presist.
I optimaliseringsmodellen benytter vi magasinert vannvolum som tilstandsvariabel. Optimaliseringsmålet er imidlertid produktet av pris og produsert energi. Energiekvivalenten til et kraftverk er
forholdet mellom produsert energi og vannvolumet
brukt til å produsere energien over en gitt tidsperiode, hensyntatt energitap i produksjonen
𝐸𝑒𝑘𝑣 (𝑄) ∶=

𝐸
= 𝜂(𝑄)𝜌𝑔ℎ(𝑄),
𝑄

(2.1)

der 𝐸 er produsert energi [MWh] over en tidsperiode, 𝑄 er vannvolum brukt for å produsere energien over samme tidsperiode [m3 ], 𝑔 tyngdeakselerasjon, 𝜌 massetettheten til vann, ℎ(𝑄) netto
fallhøyde, og 𝜂(𝑄) total virkningsgrad. Både netto
fallhøyde, ℎ, og virkningsgraden, 𝜂, varierer med
𝑄. Siden 𝑄 er endogent bestemt, må mappingen
fra forbrukt vann til produsert energi, gitt av Ligning (2.1), inkluderes i modellen. Funksjonene ℎ(𝑄)
og 𝜂(𝑄) er imidlertid generelt ikke-lineære og ikke-
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Tabell 2.1.: Endring i virkningsgrad (relativ til bestpunkt virkningsgrad) for ulik vannføring 𝑄 (relativt til maks
slukeevne).
Vannvei
etter 1970

Vannvei
før 1970

Generator

Transformator

0%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

10 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Q

Kaplan

Francis

Pelton

20 %

78.0 %

94.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

30 %

85.0 %

96.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

40 %

95.0 %

90.0 %

97.5 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

50 %

97.0 %

95.0 %

98.5 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

60 %

99.0 %

99.0 %

99.5 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

70 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

80 %

99.5 %

99.5 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

90 %

97.5 %

95.5 %

99.5 %

99.3 %

99.5 %

100.0 %

100.0 %

100 %

93.0 %

90.0 %

98.0 %

98.5 %

99.0 %

100.0 %

100.0 %

konkave. Det gjør en presis modellering svært krevende beregningsmessig. Vi er derfor avhengig av
å approksimere sammenhengen gitt i Ligning (2.1)
i modelleringen. I Appendix A beskriver vi modellen
nærmere i mer detalj.
NVEs vannkraftdatabase inneholder informasjon om energiekvivalentene til hvert kraftverk referert optimal vannføring og 2/3 fyllingsgrad i magasinet. Data for hvordan energiekvivalenten varierer
med vannføring er imidlertid ikke tilgjengelig. For å
modellere endring i energiekvivalent har vi benyttet
tallene oppsummert i Tabell 2.1. Vi differensierer
mellom type turbin og hvorvidt vannveien er bygget
før eller etter 1970. Merk at de tallene i tabellen er
relative til beste virkningsgrad som oppgitt i vannkraftdatabasen.
I tillegg til korrigering av virkningsgrad tar vi
hensyn til at netto fallhøyde, ℎ, varierer med magasinhøyde. Fordi vi kun simulerer over ukesintervaller hvor magasinnivå endres lite, kan variasjon
i fallhøyde bestemmes eksogent basert på observert magasinhøyde.
Figur 2.3 viser effekten av å modellere variabel
virkningsgrad (konkav virkningsgrad). Figur 2.3a
viser at 𝛥𝐶𝑅 avtar jevnt med rundt 1 prosentpoeng
uavhengig av observert 𝐶𝑅. Uten variabel virknings-
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grad ser vi at observert 𝐶𝑅 er lavere enn estimert
optimal 𝐶𝑅 for alle observasjoner, og optimalitetsgraden overstiger aldri 83%. Med variabel virkningsgrad overstiger optimalitetsgraden imidlertid 100%
for noen observasjoner. For disse kraftverkene er
faktisk virkningsgrad høyere enn virkningsgradstallene oppgitt i Tabell 2.1. For disse kraftverkene
er forsiktighetsprinsippet beskrevet i Avsnitt 1.5.2
brutt.
Samtlige produsenter vi har intervjuet, oppgir
at de modellerer virkningsgrad og falltap individuelt
for hvert aggregat i korttidsmodellen (f.eks. SHOP).
Produsentene har detaljert informasjon om virkningsgrad for ulik vannføring, temperatur og fallhøyde. Minimum og maksimum last er ofte begrenset av problemer knyttet til henholdsvis kavitasjon
og oppstuving i avløpet. Dette er forhold som varierer sterkt fra anlegg til anlegg, også på tvers av
anlegg med samme turbintype. For kraftverk med
kun ett aggregat vil vi fange opp anleggsspesifikke
forhold knyttet til min/maks gjennom ukentlige variable produksjonsbegrensninger (se Avsnitt 2.2.2).
For kraftverk med mer enn ett aggregat er detaljert
informasjon om virkningsgrad nødvendig for å modellere min/maks lastbegrensninger presist.
Beregningene med og uten modellert variabel
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benytte detaljert informasjon om virkningsgraden
for hvert aggregat i utvalget.

1.12

Estimert optimal CR

1.10
1.08

Diagonal
Gj.snitt - variabel virkningsgrad
Gj.snitt - flat virkningsgrad
Observasjoner - variabel virkningsgrad
Observasjoner - flat virkningsgrad

1.06
1.04
1.02
1.00
1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12
Observert CR

(a) Observert CR (x-akse) vs. estimert optimal CR (y-akse).

1.40

Optimalitetsgrad OR

1.20
1.00

Gj.snitt - variabel virkningsgrad
Gj.snitt - flat virkningsgrad
Observasjoner - variabel virkningsgrad
Observasjoner - flat virkningsgrad

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12
Observert CR

(b) Observert CR (x-akse) vs optimalitetsgrad OR (y-akse).

Figur 2.3.: Observerte og simulerte resultater med flat
og variabel virkningsgrad.

virkningsgrad, illustrert i Figur 2.3 viser at optimalitetsgrad høyere enn ca. 80% ikke kan oppnås uten å
ta hensyn til variabel virkningsgrad. Gjennomsnittlig optimalitetsgrad uten variabel virkningsgrad ligger ca. 10 prosentpoeng lavere enn med variabel
virkningsgrad. I lys av disse resultatene mener vi
det er svært viktig at variabel virkningsgrad blir
modellert presist. Vi tror det er mye å hente på å
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2.2.2. Ukentlige variable produksjonsog magasin-begrensninger
Datasettet fra NVE som er brukt i analysen inneholder informasjon om LRV og HRV, installert effekt og
min/maks slukeevne. Disse begrensningene kan
derfor enkelt modelleres. I tilegg til de absolutte
magasinbegrensningene satt av LRV, HRV, og installert effekt velger produsentene ofte å begrense
magasin- og produksjons-kapasiteten ytterligere.
Flere produsenter oppgir at de opererer med en
buffer på LRV og HRV. Hensikten med en buffer
er å minimere risikoen for at grensen overskrides
ved uforutsette hendelser, f.eks. hvis tilsig og tapping avviker fra planen. Det er videre mange andre
forhold som kan medføre at det reelle handlingsrommet er snevrere enn LRV/HRV og installert effekt. F.eks. kan flomhensyn og vedlikehold av damanlegg midlertidig begrense magasinkapasiteten.
Langvarig utilgjengelighet grunnet vedlikehold, revisjoner eller havari, avsetninger til reservetjenester
(se også Avsnitt 2.4.4), historiske endringer i produksjonskapasiteten og krav til minstevannføring
kan på tilsvarende måte begrense produksjonen.
LRV, HRV, maks slukeevne og installert effekt oppgitt i i vårt datasettet, inkluderer heller ikke historiske grenser. Endringer i konsesjonsvilkår er derfor
vanskelig å identifisere.
Vi modellerer ukentlige variable produksjonsbegrensninger ved å sette minimum og maksimum
produksjon lik observert minimum og maksimum
produksjon gjennom uken. I tillegg til de selvpålagte innsnevringene i produksjons- eller magasinkapasitet er disse begrensningene også nyttige for
å separere ut beslutninger knyttet til langtidsplanlegging. For eksempel vil et kraftverk som har en
flat profil over lengre tid nødvendigvis også ha en
flat profil gjennom uken. Hvorvidt slike beslutninger blir klassifisert som langtidsplanlegging eller
effektkjøring, kan variere. Nettopp derfor mener vi
det er nyttig å skille ut og vise effekten av dis-
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2.2.3. Oppstartskostnad
Oppstartskostnader skal både estimere umiddelbare kostnader knyttet til tapt produksjon, energiforbruk og ressursbruk, og langsiktige kostnader
knyttet til økt slitasje, redusert levetid og risiko for
havari.
Figur 2.2 viser at oppstartskostnader påvirker
beregningene i noen grad, men av alle kvantifiserte begrensninger er oppstartskostnader den minst
viktige. Verdien av å estimere oppstartskostnadene
presist er derfor minimal. Denne observasjonen er
bekreftet gjennom intervjuer med produsentene.
Kvantifisering av oppstartskostnader er krevende. Datagrunnlaget for å beregne de langsiktige
kostnadene er svært begrenset, og degraderingsmodeller for å beregne marginal kostnad ved hver
oppstart må ofte benyttes. Flertallet av produsentene oppgir at oppstartskostnader blir benyttet i modellene, men datakvaliteten er svært variererende.
Noen produsenter benytter tall som, etter eget ut-
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1.12

Estimert optimal CR

1.10
1.08

Diagonal
Gj.snitt med taktiske begrensninger
Gj.snitt uten taktiske begrensninger
Observasjoner med taktiske begrensninger
Observasjoner uten taktiske begrensninger

1.06
1.04
1.02
1.00
1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12
Observert CR

(a) Observert CR (x-akse) vs estimert optimal CR (y-akse) .

1.40
1.20
Optimalitetsgrad OR

se begrensningene.Figur 2.2 viser at innføringen
av ukentlige variable produksjonsbegrensninger i
noen grad påvirker beregningene.
Figur 2.4 viser hvordan ukentlige variable begrensninger på produksjon påvirker beregningen av
estimert optimal verdifaktor. Vi ser at når vi tar
hensyn til disse begrensningene, nærmer estimert
optimal 𝐶𝑅 seg observert 𝐶𝑅. Gjennomsnittlig minker 𝛥𝐶𝑅 fra 𝛥𝐶𝑅 = 2.2% uten ukentlige variable
produksjonsbegrensninger til 𝛥𝐶𝑅 = 1.9% med
ukentlige variable produksjonsbegrensninger.
For å ta dynamisk hensyn til endringer i magasinkapasitet har vi valgt å sette min og maks magasinkapasitet basert på historiske magasinmålinger
pr. år. Denne begrensningen er illustrert i Figur 1.3
hvor min og maks magasinnivå er satt individuelt
for hvert år. Merk at denne begrensningen har liten
effekt når simuleringen i tillegg benytter ukesbegrensninger på magasinnivå som begrenser magasinnivå ved ukestart til å være lik observert nivå
(Figur 1.3a) siden produksjonskapasiteten over en
uke er betydelig mindre enn magasinkapasiteten
for de fleste kraftverk.

1.00

Gj.snitt med taktiske begrensninger
Gj.snitt uten taktiske begrensninger
Observasjoner med taktiske begrensninger
Observasjoner uten taktiske begrensninger

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12
Observert CR

(b) Observert CR (x-akse) vs optimalitetsgrad OR (y-akse).

Figur 2.4.: Observerte og simulerte resultater med og
uten ukentlige variable produksjonsbegrensninger.

sagn, er utdaterte og ikke reflekterer faktiske kostnader ved en oppstart. Andre produsenter oppgir
at oppstartskostnadene med jevne mellomrom blir
revurdert for hvert aggregat. Flere av produsentene
som jevnlig gjennomfører revurderinger oppgir derimot at tallene har holdt seg stabile gjennom flere
revurderinger.
Alle produsentene vi har intervjuet, er imidlertid
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Optimalitetsgrad OR

Estimert optimal CR

enige om at betydningen av oppstartskostnaden
er marginal og at viktigheten av å ta hensyn til
oppstartskostnader har blitt mindre enn før fordi
prisvolatiliteten har økt. Det er likevel ofte lønnsomt
å la aggregater rotere med lav last i perioder når
1.12
Diagonal
Gj.snitt med oppstartskostnader
prisen er lavere enn vannverdien, fremfor en full
Gj.snitt uten oppstartskostnader
1.10
stopp, for å unngå oppstartskostnadene. Flere proObservasjoner med oppstartskostnader
Observasjoner uten oppstartskostnader
dusenter oppgir at differansen mellom vannverdi
1.08
og pris gjennom natten er tilstrekkelig liten til å
1.06
forsvare drift på minimum last gjennom natten.
Med utgangspunkt i gjennomsnittlig priser i peri1.04
oden 2015-2020 impliserer dette en oppstartskostnad på maksimum 30 EUR/MW . Dette estimatet
1.02
er bergenet fra gjennomsnittlig pris spread mellom
1.00
dag og natt.
1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12
Oppstartskostnadene øker superlineært med
Observert CR
installert effekt. Altså at store aggregater har større
(a) Observert CR (x-akse) vs estimert optimal CR (y-akse) .
oppstartskostnader per installert effekt. Produsen1.40
tene oppgir oppstartskostnader på 6 EUR/MW for
Gj.snitt med oppstartskostnader
Gj.snitt uten oppstartskostnader
de minste aggregatene og opptil 20 EUR/MW for de
1.20
Observasjoner med oppstartskostnader
Observasjoner uten oppstartskostnader
største. Vi har ikke tilgang til detaljerte estimater pr.
1.00
aggregat. For å overholde forsiktighetsprinsippet
benytter vi 8 EUR/MW pr. oppstart i simuleringene.
0.80
For å modellere oppstartskostnader definerer
0.60
vi to tilstander et aggregat kan befinne seg i: Start,
definert som første etterfølgende time etter en time
0.40
uten produksjon, og ikke-start for alle andre timer.
0.20
Tilstandene representerer diskrete hendelser. Dette gjør simuleringen vesentlig mer beregningskre0.00
1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12
vende. (Se også Appendix A.)
Observert CR
Figur 2.5 viser effekten av å ta hensyn til opp(b) Observert CR (x-akse) vs optimalitetsgrad OR (y-akse).
startskostnader i simuleringen. Effekten er marginal. Fra dette konkluderer vi at historiske prisvaria- Figur 2.5.: Observerte og simulerte resultater med og
uten modellert oppstartskostnad.
sjoner er store i forhold til oppstartskostnadene, og
at et eventuelt endret kjøremønster, f.eks. produksjon på lav last som alternativ til full stopp, har lite
gasin. Denne begrensningen er gjort for å filtrere
å si for den totale inntjeningen til kraftverket.
ut kraftverk med regulatoriske begrensninger knyttet til vannføring i nedstrømsvassdrag. Samtlige
vi har intervjuet, peker på at denne
2.3. Regulatoriske begrensninger produsenter
filtreringen er kunstig: 1) Flere steder er kun ett
i vassdraget
kraftverk i en lang kaskade av kraftverk inkludert
i utvalget. I mange slike kaskadevassdrag kjøres
I denne rapporten studerer vi et utvalg magasin- flere kraftverk synkront (sett bort i fra tidsforsinkraftverk med utløp i enten fjord, innsjø eller ma- kelser i vannveien). 2) Mange kraftverk med ned-
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1.14

Estimert optimal CR

1.12
1.10

Observasjoner få reg. begr.
Observasjoner betydelige reg. begr.
Diagonal
Gj.snitt få reg. begr.
Gj.snitt betydelige reg. begr.

1.08
1.06
1.04
1.02

også på miljørelaterte begrensninger i vassdraget
som den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker kraftverkets mulighet til å effektkjøre. Det er
gjennomført komplette studier av enkeltvassdrag
hvor ulike tekniske, miljømessige og styringsmessige forhold har blitt vurdert. Produsentene opplyser
også om at ved flere av kraftverkene har muligheten
til effektkjøring blitt betydelig redusert de siste 10
årene som følge av strengere miljørelaterte restriksjoner.
Vi har studert muligheten for effektkjøring i
et utvalgt (anonymisert) vassdrag med strenge
miljørestriksjoner knyttet til vannføring. Følgende 4
typer restriksjoner ble vurdert:

1.00
1.00 1.03 1.05 1.08 1.10 1.12
Observert CR
(a) Observert CR (x-akse) vs estimert optimal CR (y-akse) .

1.40

Optimalitetsgrad OR

1.20
1.00

Observasjoner få reg. begr.
Observasjoner betydelige reg. begr.
Gj.snitt få reg. begr.
Gj.snitt betydelige reg. begr.

0.60
0.40
0.20
1.00 1.03 1.05 1.08 1.10 1.12
Observert CR

(b) Observert CR (x-akse) vs optimalitetsgrad OR (y-akse).

Figur 2.6.: Observerte og simulerte resultater for et
utvalgt vassdrag gruppert etter en kvalitativ vurdering
av hvorvidt kraftverket har vesentlige eller få regulatoriske begrensninger som hindrer effektkjøring.

strøms magasin/innsjø har restriksjoner både på
nivåendring i magasinet/innsjøen, vannføringen i
vassdraget nedstrøms eller magasinet/innsjøen.
For kraftverk med små nedstrømsmagasin eller
utløp i innsjø blir muligheten kraftverket har til å
effektkjøre svært begrenset.
Flere av produsentene vi har intervjuet, peker
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Restriksjoner på endring av magasinnivå både
oppstrøms- og nedstrøms
Krav til minstevannføring i vassdraget
Restriksjoner på endring i vannføring i vassdraget

0.80

0.00

Restriksjoner på magasinnivå både oppstrøms
og nedstrøms

Vi fant at de 3 første typene restriksjoner i stor grad
allerede er hensyntatt ved de begrensningene som
allerede er modellert for alle kraftverk i utvalget.
Ukesbegrensningen på magasinnivå ivaretar
restriksjon 1) og 2). Minstevannføringskravene for
dette utvalgte vassdraget er overholdt ved å benytte ukentlige variable begrensninger på min og maks
produksjon. Merk at dette ikke nødvendigvis gjelder
for andre vassdrag. Grunnen er at svært lav eller
svært høy last i en time vil sette føringer for hva
som blir min. og maks. produksjonsbegrensninger
for hele uken, selv om disse timene ikke er representative for resten av uken.
Restriksjonner på endring av vannføring nedstrøms i vassdraget er derimot ikke hensyntatt i
eksisterende begrensninger. For kraftverkene i utvalget har vi gjort en kvalitativ vurdering av hvilke
kraftverk som har vesentlige restriksjoner knyttet
til variasjon i vannføring i vassdraget. Både restriksjon i vannføring mellom magasin og kraftverk og
mellom kraftverk og fjord er hensyntatt. Resultatet
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av analysen er vist i Figur 2.6. Vi ser at grupperingen basert på hvorvidt kraftverket har vesentlige
eller få regulatoriske begrensninger som hindrer
effektkjøring, er en god forklaringsvariabel for grad
av effektkjøring. Kraftverkene i vassdraget uten vesentlig restriksjoner på variasjon i vannføring oppnår en gjennomsnittlig estimert optimalitetsgrad
på 90 %. Kraftverk vi kvalitativt har vurdert til å ha
vesentlige restriksjoner på variasjon i vannføring,
har også en veldig flat produksjonsprofil — med en
gjennomsnittlig observert 𝐶𝑅 på 𝐶𝑅 = 1.00. Disse
kraftverkene har ikke mulighet til å effektkjøre og
bør derfor ekskluderes fra utvalget. Alternativt kan
begrensninger i variasjon av vannføring enkelt modelleres ved å legge inn begrensninger i variasjon
av produksjon fra et tidssteg til det neste. Med
denne begrensningen modellert, vil disse kraftverkene oppnå en optimalitetsgrad på opp mot 100%.
Et annet modelleringsalternativ som mer dynamisk
tar hensyn til at kraftverkene i utvalget har svært
varierende størrelse på nedstrømsmagasin, er å
modellere moduler bestående av kraftverk og tilhørende oppstrøms og nedstrømsmagasin, med
tilsigsbegrensninger på oppstrømsmagasin og utløpsbegrensninger på nedstrømsmagasin. En slik
modell vil fange opp at nedstrøms begrensninger
på vannføring kun er relevant for produksjonen
i kraftverket hvis magasinbegrensningene i nedstrømsmagasinet er nådd.

2.4. Andre begrensninger
I Avsnitt 2.2 har vi oppsummert viktige kvantifiserbare faktorer som påvirker muligheten et magasinkraftverk har til å effektkjøre. Det finnes i tillegg
mange andre faktorer som kan redusere fleksibiliteten. I dette avsnittet beskriver vi faktorer det er
metodisk mer utfordrende å modellere, eller forhold
hvor mangel på systematiserte data vanskeliggjør
modellering av alle kraftverkene i datasettet. Dette
gjelder blant annet regulatoriske forhold knyttet til
vassdraget, som illustrert i Avsnitt 2.3 for et enkelt
utvalgt vassdrag. I tillegg presenterer vi ulike faktorer vi mener kun marginalt vil påvirke muligheten et
kraftverk har til å effektkjøre.

2.4.1. Tilsig og kaskadebegrensninger i
vassdraget

Magasinerbart tilsig

Magasin
Ikke-magasinerbart tilsig
(bekkeintak)

Grupperingen, evt. ekskluderingen, av kraftverk
Kraftverk
med store regulatoriske begrensninger knyttet til
variasjon i vannføring er en manuell prosess som
krever gjennomgang av eksisterende konsesjonsvilkår for hvert vassdrag. Vi har testet ulike databa- Overløp, fordampning, eller
Produksjon
THEMA
ikke-produsert vann
Consultin
serte heuristiske filtreringsmetoder for hele datag Group 1
settet, uten suksess. Vi har blant annet gruppert
kraftverk etter type utløp (fjord, innsjø eller ma- Figur 2.7.: Standard magasinkraftverksystem med
gasin), og etter lokal reguleringsgrad, som beteg- modellering av regulerbart og ikke-regulerbart tilsig,
ner forholdet mellom volumet til inntaksmagasinet produksjon og forbislipp av vann.
og årlig tilsig. Ingen tydelige sammenhenger ble
funnet. Som nevnt over, finnes det flere kraftverk
Utvalget av kraftverk vi har studert i denne
med utløp i elv eller med lange elvestrekk mellom rapporten har alle inntaksmagasin, men for flemagasin og kraftverk som også oppnår høy grad av re av kraftverkene er inntaksmagasinet ubetydelig
sammentlignet med magasinene som ligger lenger
effektkjøring.

© THEMA Consulting Group (2021)

27

Effektkjøring av magasinkraftverk

oppstrøms. For disse kraftverkene er det en betydelig tidsforsinkelse i vannveien som vil påvirke
kraftverkets evne til å effektkjøre.
Videre er magasinkraftverksmodulene modellert som separate enheter. Samlet optimalisering
av kraftverk i kaskade blir ikke hensyntatt. For å
planlegge korttidsproduksjon bruker produsentene
detaljerte beskrivelser av kaskadeforhold og optimaliserer vanndisponeringen for hele vassdraget
under ett. Optimalisering av hvert aggregat for seg
kan føre til suboptimale tappeplaner for vassdraget
totalt sett.
Noen av produsentene vi intervjuet, pekte også
på utfordringer knyttet til optimalisering av tappeplaner i vassdrag med delt eierskap. Vi vurderer det
som metodisk svært krevende å representere slike
forhold presist for alle magasinkraftverk i utvalget.
I de modellbaserte simuleringene er vi avhengig av at total estimert optimal produksjon i løpet
av en tidsperiode er lik den observerte produksjonen i samme tidsperiode, og at magasintilstanden
ved inngangen til og utgangen av perioden er lik.
Kun da er estimert optimalt produksjonsmønster
over en tidsperiode sammenlignbart med observert
produksjonsmønster. Fra Figur 2.7 ser vi at disse
begrensningene til sammen innebærer at beregnet
optimal produksjon fra ikke-regulerbart tilsig må
være identisk med observert produksjon for hver
time i perioden. Det samme gjelder beregnet optimalt forbislipp av vann. Disse kravene er vanskelige
å tilfredstille på grunn av mangelfulle tilsigs- og
strømningsdata:
Regulerbart tilsig kan estimeres basert på magasintilstand og produksjonsdata hvis ikkeregulerbart tilsig, overløp/fordampning og forbislipp av vann er null.
Ikke-regulerbart tilsig kan estimeres basert på
nærliggende målestasjoner og skalering basert
på gjennomsnittlig årstilsig.
Overløp/fordampning og forbislipp av vann kan
estimeres som differansen mellom totalt tilsig
estimert fra målestasjoner, endring i magasintilstand og produksjon.
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Propagering av målefeil gjennom en slik trestegsestimering fører til svært usikre estimater.

2.4.2. Andre slitasje- og levetidsrelaterte kostnader
Effektkjøring fører til økt slitasje og redusert levetid:
Komponenter som er utsatt for hyppige temperaturendringer, for eksempel temperaturendringer i statorviklinger, med tilhørende mekaniske
endringer, er spesielt utsatt.
Lager og kuleventiler som utsettes for hyppig
regulering, representerer en høy andel av feilstatistikken.
Endring i vannhastigheten skaper hydrauliske
transienter i lange, trange vannveier som fører
til mobilisering av sedimenter, og dermed økt
slitasje på turbiner.
Endring av trykk fremskynder fall av blokker i
tilløpstunnel.
Flere av disse fenomenene er observert og blir tatt
hensyn til i driften, men er vanskelig å kvantifisere,
og følgelig heller ikke modellert.
Noen produsenter oppgir økte slitasjekostnader ved å gå fra bestpunkt til maks ytelse. For noen
kraftverk kan slitasjekostnadene øke med opptil
30%. Flere produsenter har derfor valgt å sette en
begrensning for hvor lenge aggregatet kan kjøre på
maks last. En slik begrensning kan for eksempel
gjelde kjøring på maks last over flere måneder.
En slik begrensning er imidlertid ikke relevant for
å beregne potensial for effektkjøring på kort sikt
og vil ikke påvirke simuleringer som modellerer
begrensninger på ukesbasis.
Ulike kostnader som varierer med last kan imidlertid enkelt modelleres på tilsvarende måte som
oppstartskostnader: Nye tilstander kan defineres
for aktuelle lastintervaller, for eksempel for lav, middels og høy last. Hver tilstand kan så tilordnes en
unik kostnad som blir trukket fra total inntjening
hver time kraftverket befinner seg i tilstanden.
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2.4.3. Ramping-begrensninger
Ramping-begrensninger beskriver tiden det tar å
endre last. Både innfasing fra full stopp og endring
av ytelse fra et settpunkt til et annet innebærer
tidsforsinkelser. Momentan lastendring er verken
teknisk mulig eller ønskelig, verken med tanke på
slitasje eller driftssikkerhet.
Innfasing av et aggregat tar vanligvis 1-10 minutter. Endring av ytelse kan gjøres på 30 sekunder,
men ofte ønsker produsentene en mykere lastendring på opptil 10 minutter. Rampinghastigheten er i
stor grad erfaringsbasert og vurderingen ofte overlatt til vakthavende på kraftstasjon/driftssentral.
For optimalisering av produksjon som handles
i spotmarkedet, som har en tidsoppløsning på en
time, vil begrensninger i rampinghastighet derfor i
liten grad påvirke muligheten kraftverket har til å
utnytte variasjoner i prisene. Rampinghastigheten
kan derimot være en viktig begrensning for deltagelse i reservekraftmarkeder som krever kortere
responstider.
Ved et fåtall kraftverk har produsenten valgt
å bruke enda mykere lastendringer, noen steder
opp til 2 timer. For disse kraftverkene kan begrensningen i rampinghastighet enkelt modelleres. Statnetts Fosweb-database inneholder informasjon om
turbinregulator, treghetsmoment, vannveiens tidskonstant og mulighet for fjernstyring. Dette er informasjon som kan benyttes for å differensiere mellom kraftverk med ulike ramping-begrensninger,
men tilsvarende som for virkningsgrad, er rampinghastigheten individuell for hvert aggregat. Detaljert
kjennskap til hvert aggregat er nødvendig for å
modellere aggregatet slik at det presist reflekterer
de begrensningene produsentene tar hensyn til.

2.4.4. Utilgjengelighet og kapasitet
avsatt til reserver
En del av produksjonskapasiteten i Norge er avsatt
til reserver. Denne kapasiteten administreres av
Statnett og benyttes til å opprettholde kraftbalansen mellom produksjon og forbruk til enhver tid.
Reservekapasitet deles inn i primær- (Fre-
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quency Containment Reserves (FCR)), sekundær(automatic Frequency Restoration Reserves (aFRR)
og tærtiærreserver (regulerkraft, eller manual Frequency Restoration Reserves (mFRR)), med ulik
aktiveringtid. Primær og sekundærreserver legger
ikke beslag på betydelig kapasitet i Norge. Ansvaret
for sekundærreserver i Norden er fordelt mellom
landene, og Norge har krav om å ha ca 110 −
140 MW tilgjengelig til enhver tid. Behovet er imidlertid forventet å øke framover. Tertiærreserven er
1700 MW i Norge, men mesteparten dekkes av avtaler Statnett har med aktører om kutt i forbruk.
Kun rundt 500 MW − 700 MW av produksjonsreserven aktiveres i magasinkraftverk. Hvis hele dette
volumet hentes fra magasinkraftverk i utvalget på
16 GW, representerer reserver en avsetning på 5%
av kapasiteten. Dette er en betydelig andel som bør
hensyntas i beregningen av optimal produksjon i
spotmarkedet.
Avsetninger til reserverer som er konstant over
en uke, blir hensyntatt gjennom minimum og maksimum begrensningen på produksjon (som beskrevet i Avsnitt 2.2.2). Kun variasjon innad i hver uke
vil påvirke simuleringene. Produsentene velger ofte
å avsette en fast samlet kapasitet, men mer dynamisk fordele avsetningen på ulike aggregater for
hver driftstime. Vi anslår likevel at en vesentlig
andel av avsetningen til reserver er fordelt stabilt
til ulike kraftverk.
Utilgjengelighet grunnet revisjoner, reparasjoner eller utvidelser kan behandles på samme måte
som avsetning til reserver. Kun kortsiktig utilgjengelighet innenfor en uke vil påvirke simuleringene.

2.4.5. Flaskehalser og andre nettbegrensninger
Flaskehalser er begrensninger i overføringskapasiteten mellom to geografiske områder.
Flaskehalser mellom prisområder blir reflektert
gjennom prisforskjeller i spotmarkedet. Eventuell
ubalanse innad i hvert prisområde blir håndtert
gjennom reservekraftmarkedene som administreres av Statnett. Omfanget av eventuelle ytterlige-
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re nettbegrensninger som ikke løses ved hjelp av
markedsmekanismer, er svært begrenset og gjelder ofte kun midlertidige tilknytningsbegrensninger. Enkelte produsenter har opplevd tilfeller hvor
eksportkapasiteten ut av et kompakt område har
vært begrenset over lengre tid, men omfanget av
slike hendelser har vært begrenset til et fåtall kraftverk. Overordnet, og i tråd med innspill fra intervjuene, vurderer vi ikke at flaskehalser og nettbegrensninger innenfor prisområdene er en vesentlig
begrensende faktor for effektkjøring.

linger for produksjonsplanlegging og vedlikeholdsplanlegging. Dersom beslutningene ikke koordineres, kan det føre til suboptimale driftsplaner for
produksjon og vedlikehold sett under ett.

2.4.7. Pris- og tilsigsusikkerhet og
vannverdiestimering
med uksebegrensning
uten uksebegrensning

2.4.6. Organisatoriske begrensninger
Organisatoriske begrensninger er alle forhold knyttet til kommunikasjon mellom ulike enheter, beslutningsprosesser, ansvarsfordeling, eller tilgang på
driftskunnskap som påvirker et kraftverks evne til
å effektkjøre.
Alle potensielle faktorer vi har diskutert så langt
i dette kapittelet, er til en viss grad mulig å kvantifisere. Flere av faktorene er imidlertid utfordrende
å modellere og/eller krever detaljert, digitalt systematisert beskrivelse. Organisatoriske begrensninger, derimot, er ikke mulig å beskrive på en standardisert måte.
Produsentene vi har intervjuet, representerer
et bredt spenn når det gjelder i hvilken grad de
har digitaliserte data. Men uavhengig av grad av
digitalisering har flere av produsentene erfart at
uansett hvor detaljert vassdraget og kraftverket er
modellert, vil det oppstå driftssituasjoner som ikke
er forenlig med regulatoriske eller kraftverksspesfikke tekniske begrensninger. Flere begrensninger
er også temporære og må derfor enten håndteres
manuelt av driftspersonell i driftstimen, eller digitaliseres basert på input fra driftspersonell.
Mange produsenter deler en bekymring knyttet til automatisering av regulerkraftmarkedet. Økt
automatisering vil sette økt krav til kommunikasjon
mellom driftssentral og kraftverksjef, gi utfordringer knyttet til overvåkenhet på driftssentralen og introdusere nye problemstillinger knyttet til ansvarsfordeling.
De fleste kraftprodusentene har separate avde-
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Figur 2.8.: Estimert optimal CR (x-akse) med og uten
ukesbegrensning på produksjon.

Langtidsplanlegging innebærer håndtering av
usikkerhet. For produksjonsplanlegging er pris og
tilsig de viktigste usikkerhetsfaktorene. Pris- og
tilsigsusikkerhet er derfor svært sentralt i langsiktig produksjonsplanlegging og vannverdiestimering. Langtidsmodellene som benyttes, er stokastiske, og produsentene optimalisererer både basert
på forventet inntjening og risiko. Korttidsmodellen
som benyttes er derimot ofte deterministisk.
I våre simuleringer for å beregne optimal produksjonsprofil, har vi inkludert ukesbegrensninger
på magasinnivå. Med dette tar modellen hensyn
til langsiktig pris- og tilsigsusikkerhet og alle eventuelle risikorelaterte avveininger produsentene har
gjort med varighet lenger en én uke. Videre benytter
produsentene ofte ulike prisantagelser for døgnanmelding som til sammen definerer innmeldingskurven for bud i spotmarkedet. Det generelle prisnivået
kan dermed modelleres som kjent, og prisusikkerheten er begrenset til å gjelde prisvariasjon fra time

© THEMA Consulting Group (2021)

2. Effektkjøring i norske magasinkraftverk

til time.
For å illustrere effekten av ukesbegrensningen
og kostnaden ved prisusikkerhet, har vi kjørt simuleringene uten ukesbegrensning på magasinnivå. Figur 2.8 viser fordelingen av optimal 𝐶𝑅
med og uten ukesbegrensning. Vi ser at medianen
flyttes 5 prosentpoeng og at spredningen i optimal 𝐶𝑅 blir større uten ukesbegrensning. Figur 2.8
illustrerer først og fremst verdien av prisusikkerheten ved beslutningstidspunktet. Langsiktig produksjonplanlegging krever fundamentalt forskjellige modeller, og avviket illustrert i Figur 2.8 bør ikke
tolkes dithen at en friere disponering av magasinet
øker muligheten for effektkjøring.
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3. Effektkjøring av norske pumpekraftverk
Dette kapittelet er ikke offentlig grunnet sensitiv
informasjon brukt i analysen. Ta kontakt med NVE
for mer informasjon.
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4. Fremtidig potensial for effektkjøring og tilbud av fleksibilitet
I tillegg til problemstillingen presentert i Avsnitt 1.1
ønsker NVE å undersøke følgende hypotese: ”Mange vannkraftverk og pumpekraftverk i Norge kan
effektkjøre mer enn de gjør i dag dersom behovet
for fleksibilitet øker”. I dette kapittelet undersøker vi
hvordan økt prisvolatilitet kan påvirke driftsmønsteret og inntjeningspotensialet til eksisterende magasinkraftverk. Resultatet av analysen er et alternativt potensial for effektkjøring basert på forventede fremtidige priser. Dette alternative potensialet
kan så sammenlignes med dagens potensial som
er beregnet med historiske priser. En diskusjon
knyttet til avveiningen mellom kortsiktig effektkjøring og langsiktig vanndisponering er presentert
i Avsnitt 4.1. Sammenligningen av inntjeningspotensialet er presentert i Avsnitt 4.2. Helt til slutt
i Avsnitt 4.3 samler vi trådene fra Kapittel 2 og
oppsummerer hvilke faktorer vi mener i størst grad
hindrer ytterligere bruk av effektkjøring og tilbudet
av fleksibilitet, både gitt historisk prisvolatilitet og
forventet fremtidig prisvolatlitet.

ret. Men både installert effekt og magasinkapasitet
begrenser muligheten for å skifte fokus fra langsiktig vanndisponering til kortsiktig effektkjøring.
Kraftverk med høy brukstid har liten mulighet til
å flytte produksjonen uten å tape vann, og langsiktig utnyttelse av sesongvariasjoner kan kun velges til fordel for kortsiktig effektkjøring hvis det
er ledig magasinkapasitet. Dette betyr at kraftverk
med små magasin vil effektkjøre mer enn kraftverk
med store magasin. Dette kan virke paradoksalt.
Forklaringen er at, kraftverk med stort magasin har
mulighet til å utnytte enda større prisvariasjoner
på lengre sikt. Kraftverk med små magasin kan
kun oppnå en høy verdifaktor ved å effektkjøre (i
motsetning til sesongplanlegging). Kraftverk med
store magasin vil derfor ha en flatere produksjonsprofil gjennom døgnet og uken. Oppsummert vil
en økning av installert effekt øke muligheten for
kortsiktig effektkjøring, hvis det er mest lønnsomt;
og økning av magasinkapasitet øker muligheten
for langsiktig vanndisponering, hvis det er mest
lønnsomt.

4.1. Langsiktig vanndisponering
vs. kortsiktig effektkjøring
Avveining mellom kortsiktig effektkjøring og langsiktig vanndisponering i produksjonen er avhengig
av forholdet mellom prisvolatiliteten på kort og lang
sikt, og ikke absolutt prisvolatilitet. Optimal produksjonsprofil er uavhengig av absolutt prisnivå.
Kun prisen i en tidsperiode relativ til en annen
tidsperiode er relevant. Hvis langsiktige sesongvariasjoner øker tilsvarende i omfang som kortsiktig
prisvolatilitet, kan resultatet bli at optimalt produksjonsmønster og grad av effektkjøring forblir uend-
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Flere av produsentene vi har intervjuet, forventer økt kortsiktig prisvolatilitet, både på døgn- og
timesbasis. Økt prisvolatilitet vil øke inntjeningspotensialet og kan gjøre flere oppgraderinger, utvidelser og tilpasninger som muliggjøre økt effektkjøring, lønnsomme. Det betyr at tekniske forhold
ved hvert kraftverk vi i dag anser som begrensende
for å flytte fokus fra langsiktig vanndisponering til
kortsiktig effektkjøring, ikke vil være begrensende
hvis produsentene tilpasser seg en eventuell økt
prisvolatilitet på døgn eller ukesbasis.
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4.2. Analyse av inntjeningspotensialet
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Figur 4.2.: Effekt av skalering av historiske priser.
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Figur 4.1.: Historisk og forventet fremtidig prisvolatilitet uttrykt ved gjennomsnittlig empirisk standardavvik
pr. uke.

litet på ukesbasis blir lik forventet prisvolatilitet på
ukesbasis i 2040. Spesifikt har vi for timer i løpet av
en uke med pris høyere enn medianprisen skalert
med en faktor på 1.2 og i timer med pris lavere enn
medianprisen har vi skalert med 0.8. Resulterende
prisprofil har så blitt skalert likt for alle timer slik at
gjennomsnittlig pris gjennom uken er identisk med
historiske priser. Totaleffekten av skaleringene er
illustrert i Figur 4.2.

I simuleringene i denne rapporten har vi benyttet historiske tilsigs-, magasin- og prisdata. Vi
har kombinert magasin- og tilsigsdata for å sette
ukesbegrensninger for total produksjon gjennom
uken. Pris- og hydrologiske data er sterkt korrelerEstimert optimal CR basert på skalerte histote, så for å sikre et godt sammenligningsgrunnlag riske priser sammenlignet med estimert optimal
har vi beholdt historiske prisprofiler, men skalert CR basert på observerte historiske priser er vist i
hver observasjon slik at gjennomsnittlig prisvolati- Figur 4.3. En dobling av gjennomsnittlig standard-
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avvik gjennom uken fører til at medianinntjeningen
øker med ca. 7 prosentpoeng. Figur 4.3 viser også
at variasjonen i estimert optimal CR, fra uke til uke
øker betydelig.
Optimal CR med historiske priser
Optimal CR med skalerte historiske priser

av sesongvariasjoner i liten grad blir påvirket av
skaleringen vi har gjort av prisvariasjonene innad
i hver uke. To forklaringer er mulige: Enten er skaleringen vi har gjort (dobling av standardavviket),
ikke tilstrekkelig stor til å flytte fokus fra kortsiktig
effektkjøring til langsiktig sesongplanlegging, eller
så er brukstid allerede en begrensende faktor.
Optimal CR med historiske priser
Optimal CR med skalerte historiske priser

1.00

1.05

1.10

1.15 1.20
Optimal CR

1.25

1.30

Figur 4.3.: Estimert optimal CR med historiske og
skalerte historiske priser.

Merk at estimert optimal CR vist i Figur 4.3 er
beregnet med ukesbegrensninger på produksjon.
Et naturlig spørsmål er derfor i hvor stor grad
økt effektkjøring over korte tidsintervaller reduserer
inntektspotensialet fra langsiktig fleksibilitet (vanndisponering). Hvis prisvariasjonen på lang sikt er
større enn prisvariasjonen på kort sikt, vil, som
nevnt i Avsnitt 4.1, modellsimuleringene finne at
den mest optimale produksjonsmønstret innebærer enten fullstendig nedtapping til LRV eller maksimal lagring opp til HRV, og dermed mindre variasjon innad i uken.
For å teste hvorvidt økt effektkjøring går på
bekostning av variasjon i produksjonen på lang sikt,
har vi beregnet verdifaktor med ukesoppløsning.
Dvs. med hver uke representert med gjennomsnittlig verdifaktor alle timene i uken. Ved å benytte
denne beregningsmetoden skiller vi ut verdien av
langsiktig sesongplanlegging og ignorerer verdien
av kortsiktig effektkjøring. Figur 4.4 viser beregnet optimal CR med konstant produksjon gjennom
uken, dvs. andelen av inntjeningspotensialet som
skyldes produksjonsvariasjoner med varighet lenger enn én uke. Figur 4.4 viser at optimal utnyttelse
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Figur 4.4.: Estimert optimal CR med konstant produksjon gjennom uken for historiske og skalerte historiske
priser.

4.3. Avsluttende kommentarer
Vi har studert potensialet for effektkjøring med utgangspunkt i kraftverkene slik de er i dag. Økt prisvolatilitet kan gjøre kapasitetsutvidelser ved eksisterende kraftverk lønnsomme. Flere av produsentene vi har intervjuet, opplyser at brukstid ved eksisterende kraftverk ikke er optimalt i forhold til prisvolatiliteten vi observerer i dag. Det er ofte lønnsomt å
installere nye aggregater med større kapasitet, men
eksisterende tilløpstunneler er i mange tilfeller en
begrensende faktor. Prisvariasjoner vi så langt har
observert, har ikke vært tilstrekkelig til å forsvare
store oppgraderinger i vannveien. Dette bildet kan
endre seg hvis prisvolatiliteten øker ytterligere.
Den kvalitative analysen vi har gjennomført i
Kapittel 2, viser at det er mulig, med relativt enkle
modeller, å forklare en stor andel av observert grad
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av effektkjøring.Analysen vår viser imidlertid stor
variasjon fra kraftverk til kraftverk. For noen kraftverk er observert og estimert optimal verdifaktor
tilnærmet like. Det betyr at optimalitetsgrad ligger
stabilt opp mot 100% fra uke til uke. For andre kraftverk er det et stort avvik mellom observert og estimert optimal verdifaktor. Detaljerte modeller som
inkluderer alle relevante regulatoriske og miljømessige forhold ved hvert kraftverk, kaskadestrukturer
og hydrauliske koblinger i hvert enkelt vassdrag vil
trolig forklare en betydelig andel av dette avviket. Vi
har underbygget denne påstanden med en analyse
av et enkeltvassdrag hvor vi har undersøkt flere
relevante regulatoriske forhold. Analysen viste at
det er enkelt å gruppere kraftverk basert på om
kraftverket har regulatoriske og fysiske begrensninger i vannveien som hindrer hyppig lastendring.
Begrensninger knyttet til vannveien er viktige faktorer for å forklare potensialet for effektkjøring i
kraftverk.
Analysen av enkeltvassdrag gir videre grunn
til å tro at mye av det uutnyttede potensialet for
effektkjøring finnes i vassdrag med store regulatoriske begrensninger i vannveien. Produsentene vi
har intervjuet, peker på at ytterligere regulatoriske begrensninger vil i stor grad påvirke det totale
fremtidige tilbudet av fleksibilitet i det norske kraftsystemet. Analysen vår gir imidlertid ikke svar på
hvor mye av det uutnyttede potensialet som kan
forklares av regulatoriske og miljømessige forhold,
og hvor mye som skyldes fysiske begrensninger
i vannveiene, som for eksempel tidsforinskelser
mellom magasin og kraftverk eller andre kaskaderelaterte forhold. Videre analyser for å kvantifisere
dette potensialet fordrer mer presis modellering av
flere eksisterende og foreslåtte regulatoriske begrensninger og kaskadeforhold ved flere vassdrag
i Norge .
Angående hypotesen presentert innledningsvis
i dette kapittelet om at mange vannkraftverk kan
effektkjøre mer enn de gjør i dag dersom behovet
for fleksibilitet øker, tyder analysen i dette kapittelet
på at eksisterende kraftverk ikke nødvendigvis vil
effektkjøre vesentlig mer enn de allerede gjør i dag
gitt en dobling av prisvolatiliteten. Resultatene er
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imidlertid svært avhengig av forutsetningene som
har blitt benyttet til å konstruere prisrekkene. En
mer utfyllende analyse basert på mange ulike alternative prisrekker er nødvendig for å besvare spørsmålet knyttet til hvordan norske vannkraftverk vil
endre driftsmønsteret dersom behovet for fleksibilitet øker.
Mangelen på endring av grad av effektkjøring
som analysen i Avsnitt 4.2 indikerer kan enten skyldes at den modellerte økningen i volatilitet ikke
er tilstrekkelig stor til å flytte fokus fra langsiktig
vanndisponering til kortsiktig effektkjøring, eller at
installert effekt eller andre begrensninger allerede
setter begrensninger på grad av effektkjøring. Hvorvidt det første eller andre alternativet er tilfelle vil
variere fra kraftverk til kraftverk. For enda større
prisvolatilitet vil driftsmønsteret til en større andel
av kraftverkene være styrt av installert effekt og
andre tekniske begrensninger, og for lavere prisvolatilitet vil driftsmønsteret til en større andel av
kraftverkene være styrt av lønnsomhet og avveiningen mellom langsiktig vanndisponering og kortsiktig effektkjøring. For flere av kraftverkene som i dag
er begrenset av tekniske forhold kan oppgraderinger og tilpasninger muliggjør økt effektkjøring.
En vurdering av i hvilken grad disse investeringene vil være lønnsomme ligger utenfor rammene
av dette prosjektet. For å belyse denne problemstillingen, ville det vært naturlig å undersøke både
framtidig endring i prisstruktur i mer detalj (ikke
bare med blikk på times volatilitet, men også med
hensyn til sesong struktur), og undersøke hvordan
investeringer i effekt eller magasin størrelsen påvirker verdifaktorene og oppnådd pris.
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A. Matematisk modellering
Estimert optimal produksjon er gitt av løsningen på {𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑛𝑔, 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑒𝑑, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢𝑝}:
LP (eng: Linear Program (LP)) problemet
𝑆𝑘,𝑡 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑛𝑔
⎡
⎤
𝑁
⎢
⎥
⎢ 𝑢𝑘,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢𝑘,𝑡 ≤ 𝑢𝑘,𝑚𝑎𝑥 ⎥
max ∑ ∑ 𝑝𝑡 𝑢̄𝑘,𝑡 − 𝑐𝑘,𝑡
(A.1)
(A.4)
⎢
⎥
𝑘 𝑡=0
⎢𝑢𝑘,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢𝑘,𝑡−1 ≤ 𝑢𝑘,𝑚𝑎𝑥 ⎥
⎢
⎥
⎧ 𝑥𝑘,𝑡+1 = 𝑥𝑘,𝑡 − 𝑢𝑘,𝑡 + 𝑤𝑘,𝑡
𝑐𝑘,𝑡 = 0
⎣
⎦
⎪ 𝑥
=
𝑥
𝑘,𝑡=0
𝑘,0
⎪
⎡𝑆𝑘,𝑡 = 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑒𝑑⎤
𝑠.𝑡.
, ∀𝑘 (A.2)
𝑥𝑘,𝑡=𝑁 = 𝑥𝑘,𝑁
⎥
⎢
⎨
∨⎢
(A.5)
𝑢𝑡 = 0
⎥
⎪ 0 ≤ 𝑥𝑘,𝑡 ≤ 𝑥𝑘,𝑚𝑎𝑥
⎢
⎥
⎪
⎣ 𝑐𝑘,𝑡 = 0 ⎦
⎩ 𝑢̄𝑘,𝑡 = 𝑓𝑘,𝑡 (𝑢𝑘,𝑡 )
𝑆𝑘,𝑡 = 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢𝑝
⎤
⎡
hvor 𝑥 er magasintilstanden; 𝑢 er tappingen fra
⎥
⎢
⎢𝑢𝑘,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢𝑘,𝑡 ≤ 𝑢𝑘,𝑚𝑎𝑥 ⎥
magasin; 𝑤 er tilsig - alt målt i enheter for energi
(A.6)
∨⎢
⎥
𝑢
=
0
⎥
⎢
𝑡−1
referert best-punkt virkningsgrad og 2/3 magasin⎥
⎢
̄ 𝑘,𝑚𝑎𝑥
𝑐𝑘,𝑡 = 𝑘𝑢
fylling; 𝑝 er kraftprisen; 𝑐 er tilleggskostnader (f.eks.
⎦
⎣
oppstartskostnader); og 𝑢̄ er produksjon. Magasintilstanden er begrenset ved hver tidsgrense og ved Tilleggskostnaden 𝑐 er modellert til å være proporsjonal med installert effekt ved hvert kraftverk,
maksimum og minimum kapasitet.
med kapasitets-uavhengig kostnad 𝑘 som er lik for
alle kraftverk. Begrensningen 𝑢𝑘,𝑚𝑖𝑛 og 𝑢𝑘,𝑚𝑎𝑥 kan
𝑓𝑘,𝑡 mapper forbruk av vann 𝑢𝑘,𝑡 til produsert benyttes for å sette taktiske produksjonsbegrensenergi 𝑢̄𝑘,𝑡 . Funksjonen modellerer variabel virk- ninger, eller modellere minstevannføring.
ningsgrad i turbin, vannvei, generator og transforBegrensningene beskrevet i Ligning (A.4) følger
mator. Funksjonen er i tillegg tidsavhengig slik at modelleringsparadigmet kalt Generalized Disjunct
variabel netto-falhøyde grunnet variabelt magasin- Programming (GDP) [6], og er nødvendige for å
nivå kan settes endogent. 𝑓𝑘,𝑡 må i tillegg være en modellere oppstartskostnader. Rammeverket kan
konkav funksjon av 𝑢𝑘,𝑡 ,
enkelt utvides med flere tilstander med unike produksjonsbegrensninger og tilstandsbestemte kost𝑓𝑘,𝑡 ((1 − 𝛼)𝑢1 + 𝛼𝑢1 ) ≥ (1 − 𝛼)𝑓(𝑢1 ) + 𝛼𝑓(𝑢2 ) (A.3)
nader. Rammeverket kan også benyttes for å befor enhver 𝛼 ∈ (0, 1), 𝑥 ≠ 𝑦 og alle 𝑥, 𝑦 ∈ grense tid aggregatet kan oppholde seg i en be[𝑢𝑘,𝑚𝑖𝑛 , 𝑢𝑘,𝑚𝑎𝑥 . 𝑓𝑘,𝑡 blir så lineært approksimert og stemt tilstand. GDP-formulerte problemer kan tranimplementert som et sett lineære ulikeheter 𝑢̄𝑘,𝑡 ≤ formeres til et Mixed Integer Linear Programming
𝑎𝑖,𝑘,𝑡 𝑢𝑘,𝑡 + 𝑏𝑖,𝑘,𝑡 for alle 𝑖 hvor 𝑎𝑖,𝑘,𝑡 , 𝑏𝑖,𝑘,𝑡 er konstan- (MILP) problem og kan løses med MILP solvere.
Modellering av oppstartskostnader er derfor svært
ter som lineært approksimerer 𝑓𝑘,𝑡 .
beregningstungt.
I tillegg, ved hvert tidssteg, for hvert
aggregat, definerer vi 2 tilstander 𝑆
=
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B. Acronyms
aFRR automatic Frequency Restoration Reserves
CR

Capture Rate

FCR

Frequency Containment Reserves

GDP

Generalized Disjunct Programming

HRV

Høyeste Regulerte Vannstand

LP

Linear Program

LRV

Laveste Regulerte Vannstand

mFRR manual Frequency Restoration Reserves
MILP Mixed Integer Linear Programming
NVE

Norges Vassdrags- og Energidirektorat

OR

Optimality Ratio

PDF

Probability Density Function

SHOP Short-term Hydro Operation Planning
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