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Syftet med uppsatsen är att undersöka om man kan förbättra PDPs
(elproduktionsavdelningen) verksamhet genom att använda
expertsystem som hjälpmedel för operatörerna.

Uppsatsen har dessutom till syfte att vara utbildningsmaterial till
operatörerna.

Efter att ha studerat expertsystemsteori och fakta om kraftmarknaden,
har jag genom intervjuer och samtal försökt fånga den kunskap som
finns hos Sydkrafts operatörer och chefer. Jag har bland annat
analyserat de faktorer som påverkar kraftbörsen. Genom an
dokumentera kunskapen har jag skapat en underlag för an kunna ta
ställning huruvida expertsystem skulle kunna vara en hjälpmedel eller
ej.

Genom an dokumentera magasinshanteringen möjliggör man en
snabbare utbildning av operatörerna samtidigt som man gör första
delen av expertsystemet. En dokumentation nödvändiggör också en
noggrann analys av de strategier man idag använder sig av.

En inbyggt kritikersystem skulle kunna vara en utmärkt hjälpmedel för
operatörerna. Med en sådant system skulle operatörerna få en ständig
feedback på de beslut de fattar. De skulle dessutom snabbare kunna
höja sin kompetens.

Expertsystemutveckling på tveksamma områden bör ske på annat sän
än de traditionella. Innan beslut om implementering tas, bör
kunskapsinsamlingen vara klar.
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Dell Teori och metod

LÄSANVISNINGAR

Uppsatsen består av fyra delar vilka alla kan läsas separat - uppsatsen gör sig dock bäst om
man läser hela. Om man av olika skäl inte har tid med detta så går det bra att läsa de delar
man är intresserad av.

Första delen behandlar bakgrunden till uppsatsen, teoretiska modeller och den metod som jag
använt mig av. Denna del är intressant för de som är noviser på området kunskapsinsamling
och behöver en introduktion till ämnet. Den ger även en beskrivning av uppdrag,
problemformulering, målgrupp, avgränsningar och syfte.

Den andra delen behandlar operatörernas bakgrund, arbetsmiljö och arbetsuppgifter.

Del tre ser närmare på de faktorer som påverkar kraftbörsen och den information som
operatörerna måste ha för att kunna fatta sina beslut.

I den fjärde delen diskuterar jag hur man på bästa sätt ska överföra den information som man
anser vara lämplig att förmedla till operatörerna. Här diskuteras även möjligheterna att införa
expertsystem som hjälp till operatörerna. Här föreslås också en modell för
expertsystemsutveckling på tveksamma områden. Del fyra redovisar dessutom slutsatserna
och bör därför läsas av alla.

Sist i uppsatsen kommer bilagorna; glossar, referenslista och intervjumallar.

För dem som inte är så insatta i ämnet (kunskapsinsamling och kraftbörsen) har jag gjort en
glossar där alla kursivt markerade ord finns förklarade. Glossarorden markeras kursivt första
gången de nämns.
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Del I Teori och metod

1 INLEDNING

— Vaddå kärnkraft? Jag får min el från väggkontakten!

Äldre dam diskuterande kärnkraftfrågan med professor Gustav Olsson, LTH.

Denna korta historia får tjäna som inledning till ämnet elförsörjning och vad det är som finns
i vägguttaget och framförallt vem det är som ser till att det finns elektricitet där.

1.1 Uppdrag

De flesta (möjligtvis undantaget den gamla damen) vet att vi kan producera elektrisk kraft
genom att koka vatten pä olika sätt, exempelvis med hjälp av uran, kol, olja eller flis.
Vattenångan som bildas används sedan för att driva en generator som alstrar elektrisk kraft.
Vi kan även producera elektrisk kraft genom att fånga upp energin i fallande vatten, ta till
vara pä solens energi eller kraften i vinden som blåser. Allt detta har de flesta åtminstone en
aning om, men det är sämre ställt med kunskapen hur man därifrån ser till att den
producerade elektriska kraften kommer fram till väggkontakten. Hur vet väggkontakten att
jag kommer att slå på mikrovågsugnen och hur vet den när jag slår av densamma? Vad
händer när 100 000 hushåll i Malmö/Lund-regionen slår på spisen kl. 16.00 för att sätta på
potatisen? Naturligtvis kommer efterfrågan på elkraft att variera kraftigt, och frågan man då
ställer sig är, vem eller vad är det som ser till att inte hela elnätet rasar ihop vid dessa
tillfällen?

Svaret på frågan är att det hos Sydkraft (i södra Sverige) ständigt sitter en VHI (vakthavande
ingenjör) som övervakar produktionen och förbrukningen av elkraft. Hans (det finns för
närvarande endast manliga vakthavande ingenjörer hos Sydkraft) uppgift är att fatta beslut
om vilket kraftverk, hur mycket och när man ska producera. Dessutom ska han ta ställning
till om man istället för att själv producera kan köpa in elkraften från Norge, Danmark eller
någon annan svensk kraftproducent. Han ska även utnyttja möjligheten att sälja till dessa
producenter vid lämpliga tillfällen. Eftersom varje operatörsbeslut påverkar stora summor är
det av största vikt att de beslut som tas är riktiga, både ur säkerhetsmässig och ekonomisk
synpunkt.

Av denna anledning har jag fått i uppdrag av Sydkraft AB (SK) att besvara följande
frågeställningar:

"Vilka faktorer ska operatören beakta när han köper/säljer kraft på kraftborsen?
Hur överförs informationen bäst till operatörerna?
Är området lämpligt för ett expertsystem av något slag?"
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1.2 Företagspresentation av Sydkraft AB
Sydkraft AB (SK) är en energikoncern med 3 900 anställda fördelade på moderbolaget och
ett femtiotal hel- eller delägda företag. Bland de mer kända dotter- och intressebolagen finns
Malmö Energi (100%), ElektroSandberg (40%) och Terminalgas (65%). Man har under
året även köpt in en stor post i konsultföretaget Angpanne-föreningen (14%). Sedan tidigare
har man en stor post i AGA (8.8%).

Koncernen har fyra affärsområden; el, värme, naturgas/gasol samt entreprenad och tjänster.
El är störst och svarar för ungefar 75% av den 7.1 miljarder stora omsättningen.
Koncemresultatet efter finansnetto uppgick 1990 till 1 263 Mkr.

Moderbolagets verksamhet är uppdelad i tre resultatansvariga divisioner,

Produktion och Samköming ansvarar för elleveranserna till och från SKs
verksamhetsområde. Produktionen sker i egna och samägda anläggningar, se figur 1.1 för
en översikt av SK's produktionsresurser. Överföringen sker i egna och andras
överföringsnät. En enhet för samköming finns med uppgift att utveckla möjligheterna för
samköming och kontraktering av kraft.

Figur 1.1 Sydkrafts produktion i södra Sverige och mellersta Norrland.
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Marknad erbjuder anpassade energilösningar till hushällen, näringslivet och samhället i
övrigt i södra Sverige. Huvuduppgiften är att marknadsföra och sälja el, naturgas/gasol och
värme så att dessa utnyttjas effektivt som ljus, kraft och värme.

Personal och Administration svarar för koncernövergripande samordning och
utveckling av personaladministration och andra administrativa funktioner samt utvecklar och
tillhandahäller på affärsmässiga grunder tjänster inom området.

1.2.1 Produktion och Samköming

Produktion och Samkömingsdivisionen består i sin tur av sju stycken avdelningar, se figur
12;

p
Produktion och Samköming
Divisionschef

PC
Divisionscontroller

PV
Varmeknftstab

PE

PS
Samköming

1 PD
Drift

PU

Vallenkraft

Överföring

PB
Banefcäcksvafcet

PK
KxrLshamnsverkel

PÖ
Oresundsverkel

Figur 1.2 Sydkrafts Produktions- och Samkörningsdivision

Samköming (PS) undersöker möjligheterna till samköming med andra kraftföretag.

Driftavdelningen (PD) är den avdelning som ansvarar för att de olika kraftverken startas och
stängs efter behov, man gör och övervakar affärer med andra kraftföretag. Även
nätdriftledningen finns under PD.

PU står som ägare av SKs vattenkraftverken och kraftledningsnät.

Barsebäcksverket (PB) ansvarar för den dagliga driften och säkerheten på verket.
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Karlshamnsverket (PK) fungerar på liknande sätt.

öresundsverket (PÖ) är en organisatorisk del på samma sätt som PB och PK.

Driftavdelningen

Driftavdelningen är slutligen uppdelad enligt figur 1.2. Vi hittar operatörerna i huvudsak
under PDP i det centrala kontrollrummet. Det finns dock även operatörer under PDE.

PD
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PDC
STAB

ros
KRAFTSYSTEM

rnn
DATORSYSTEM

nit
IKONOMI.AVrA!

AVKAKNINf.

PDP
PRODUKTION
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Figur 1.2 Driftavdelningens organisation
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1.3 Uppdragsdiskussion
Utredningen görs som jag nämnde på uppdrag av Sydkraft AB (SK). Utifrån detta kan man
ställa sig två frågor, vad är anledningen till uppdraget samt vem är uppdragsgivaren?

En orsak till uppdraget tror jag ligger i att man vill ha reda på om man gör saker på "rätt sätt",
d v s om man på bästa möjliga sätt tjänar så mycket pengar som möjligt under bivillkoret att
man ska upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Den effektivitet man vill förbättra är den inre1.
Med säkerhet i denna uppsats menar jag det ansvar (försörjningsplikt) som SK har gentemot
sina kunder när det gäller att förse dem med kraft. Sydkraft är enligt lag skyldiga att förse
kunderna inom sitt försörjningsområde2 med kraft. Försörjningsansvaret har alltid högsta
prioritet oavsett hur mycket man skulle kunna tjäna på an inte uppfylla det.

Uppsatsen är ett led i strävan att försöka hitta optimala produktionsstrategier, genom att jag
som utomstående tittar närmare på hur man idag sköter produktionen, d v s vilka kriterier
som ligger bakom de beslut som operatörerna tar. Som utomstående har man inte hunnit bli
påverkad eller styrd i någon större grad av hur man "brukar göra saker och ting" varför jag
mer förutsättningslöst kan beakta och ifrågasätta detaljer och lösningar på ett sätt som en
ordinarie medarbetare inte kan.

Det förekommer för tillfället mycket diskussioner om huruvida man ska försöka avskaffa de
monopol som SK och Statens Vattenfallsverk (SV) m fl i praktiken har. Om detta blir
verklighet och man får en fri konkurrens så är det väsentligt att SK står redo för en sådan
utveckling. Detta faktum förstärker ytterligare behovet av att kontrollera om man gör saker på
"rätt sätt".

På SK's bolagsstämma (1991) avslöjade VD Göran Ahlström att ett avtal med den tyska
elkraftjätten PreussenElektra nu var klart. Samarbetet innebär att man kommer att bygga en
kabelförbindelse mellan Skåne och Tyskland till en kostnad av 1,5-2 miljarder kronor.
Kabeln möjliggör en samköming av SK's och PreussenElektras produktionsresurser.
Följden blir att operatörerna kommer att få ytterligare en parameter att ta hänsyn till när de
fattar sina beslut, varför jag ser detta som ytterligare en anledning till att man är intresserade
av att se över sina rutiner.

Det kostar ungefär 300 kkr att utbilda en operatör innan han blir produktiv. Genom denna
uppsats får man både en kontroll av de saker operatörerna ska ta hänsyn till och en
dokumentation av dessa. Dokumentationen kan som utbildningsmaterial hjälpa till att få ner
utbildningskostnaderna, vilket naturligtvis är av intresse för företaget.

Uppdragsgivaren är formellt SK men den person som jag ser som uppdragsgivare är Bo
Karlsson, produktionschef el. Det jag tror att han vill ha ut av uppsatsen är att genom att
undersöka om expertsystem är ett hjälpmedel som operatörerna skulle ha nytta av, få reda på
dels om man gör saker på "rätt sätt", dels hur man på bästa sätt förser operatörenia med det
informationsunderlag som de behöver för sin dagliga verksamhet.

Man kan också ställa sig frågan varifrån kom initiativet till uppdraget? Var det Bo Karlsson,
har det kommit frän operatörerna eller uppifrån? Så vitt jag har kunnat utröna har initiativet
kommit från Bo Karlsson utan någon större påverkan varken uppifrån eller nedifrån.

1 Bruzelius/Skärvad, 1983, s 57
2 Figur 6.5, s 40, visar SK's försörjningsområde
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1.4 Problemdiskussion

Det grundläggande problemet ligger i frågan, hur kan PDP med sina operatörer förbättras så
att företaget kan öka sin lönsamhet inom de föreskrivna säkerhetsramarna förutsatt att man
inte kan ändra produktionsresurserna? Är svaret ett expertsystem eller inte? För att kunna
svara på frågan måste jag skaffa kunskaper inom tre områden: operatörernas uppgifter,
kraftbörsen och expertsystem;

Det finns för närvarande ett tiotal operatörer med olika utbildningsbakgrund, erfarenhet och
ålder. Det finns nyanställda som har jobbat i mindre än sex månader och det finns erfarna
operatörer som har varit anställda i mer än 15 år och som kan varenda liten detalj om de olika
kraftverken m m. Åren går och nya personer anställs när andra slutar, vilket gör att det alltid
finns de som har större och de som har mindre kunskaper om verksamheten. Då
verksamheten bl a består i att fatta beslut om man ska köpa och sälja kraft, kan man anta att
det finns de som är bättre och det finns de som är sämre på detta. Om alla operatörer var lika
bra som den bästa operatören kan man nå en ökad lönsamhet, men hur uppnår man detta?
Genom utbildning kan man snabbare få de oerfarna att bli mer erfarna. Problemet uppstår då
man ska utforma utbildningsprogrammet - vad behöver operatören lära sig och hur ska detta
ske? För att operatören ska kunna fatta bättre beslut måste han inhämta kunskap. Men hur vet
man vad som är rätt kunskap och hur vet man, när och om man har tillräckligt? Svaret blir att
det vet man inte och det är detta som är det signifikativa med kunskapsinsamling - man vet
inte när man är färdig. Det finns alltid finns nya saker man kan lära sig, mer eller mindre
viktiga. Det är dessutom så att det som är sant idag är kanske inte sant imorgon, varför man
hela tiden måste uppdatera sina kunskaper.

Vad :om är rätt kunskap är vidare en mycket subjektiv bedömning. Generellt kan man säga
att ju större kunskaper man har desto bättre är det. Hade man kunnat allt hade man inte
behövt fundera på vad som är rätt kunskap. Tyvärr kan vi nu inte allt, varför man måste
plocka ut det viktigaste. Operatörerna måste ha kunskaper om SK's produktionsresurser och
hur dessa utnyttjas på bästa sätt. De måste också veta hur datorsystemet fungerar. Dessa
kunskaper är alla sådana man med hjälp av manualer m m kan läsa sig till. I manualerna står
vad som är rätt och vad som är fel. Annorlunda är det med kraftbörsen - där finns det inget
som är rätt eller fel. Det som ena dagen var rätt att köpa, kan nästa dag vara fel. Man måste
därför ha stora kunskaper om vad kraftbörsen är, hur den fungerar och vad det är som
påverkar den. Har man inte detta är risken stor att man fattar mindre lyckade beslut.

Kraftbörsen ändrar sig varje dag, varje timme och varje minut när ny information blir
tillgänglig. För att kunna göra bra affärer så måste man se till att man är "up-to-date" med all
den senaste informationen. Genom att ha lika mycket eller helst mer och bättre information
än sina konkurrenter, kan man se till att man gör minst lika bra affärer som sina
konkurrenter. Frågan blir då; vilken information är viktig och hur ser man till att operatörerna
på bästa sätt får ta del av denna?

Expertsystem är en relativt ny vetenskaplig gren varför det fortfarande tvistas om dess nytta.
Vissa anser att man kan göra allt med expertsystem, medan andra tycker att de inte duger till
någonting. Kan ett expertsystem hjälpa till att sålla bland informationen och kan det hjälpa
operatörerna att fatta bättre beslut? Det finns ett antal olika typer av expertsystem som är bra
på att lösa problem av olika slag - vilken sort kan man tänkas ha nytta av här? Finns det
överhuvudtaget förutsättningar för att använda expertsystem eller är området inte lämpat för
sådana?
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1.5 Syfte

Det finns två syften med uppsatsen;

Huvudsyftet är att undersöka om det går an förbättra PDPs verksamhet genom att använda
expertsystem som hjälpmedel till operatörerna.

Ett andra syfte är att dokumentera verksamheten och kraftbörsen så an man kan använda
denna dokumentation i utbildningen av både nyanställda och redan verksamma operatörer.

1.6 Avgränsningar
Jag nämnde tidigare att verksamheten i mångt och mycket går ut på an fatta beslut. Man
skulle därför kunna föra ett resonemang om beslutsteorier och deras tillämpning på
operatöremas situation. Men eftersom uppsatsen inte ska handla om beslutsteorimodeller
utan om kunskapsinsamling och expertsystem så kommer saken inte närmare att diskuteras.
Jag har orienterat mig i en bra introduktionsbeslutsteoribok3 för att jag bättre ska kunna sätta
mig in i operatöremas beslutssituation.

Jag kommer att redovisa operatörernas bakgrund och utbildning, men jag kommer inte att
uttala mig om den nuvarande sammansättningen av personal är den bästa tänkbara eller inte
då jag anser att detta ligger utanför uppsatsens ram.

Eftersom jag inte är någon expert på pedagogiska frågor kommer uppsatsen inte an innehålla
några förslag på hur man på bästa sätt lägger upp utbildningen av operatörer. Jag kommer uit
kommentera innehållet i en sådan utbildning - inte utförandet.

Jag har redan beskrivit PDPs organisation. Det faller utanför uppsatsens ram att
kommentera organisationsstrukturen eller an föreslå ändringar av densamma.

Eftersom uppsatsen görs på uppdrag av SK kommer vissa faktorer som påverkar kraftbörsen
att skildras utifrån SK och med SK som exempel. Jag kommer i dessa fall ge en beskrivning
av SKs situation, vi" *t kan skilja sig från andra kraftföretags. Jag kommer dock inte att
redovisa några andra företags situation.

En av faktorerna som påverkar kraftbörsen är årsmagasinen, vilka jag endast kommer att
beskriva summariskt. Jag tänker inte göra en fullständig kartläggning av årsmagasinen
eftersom jag då kan röja viktig strategisk information som kan skada företaget om den
kommer i orätta händer.

Kraftbörsen använder en prissättningsprincip som går ut på att köparen och säljaren delar
vinsten lika. Jag kommer inte att diskutera om denna prissättning är den bästa ur
företagsekonomisk eller nationalekonomisk synvinkel.

Implementeringen av ett expertsystem beror mycket på hur den redan befintliga
datorkapaciteten ser ut, eftersom alla datorsystem är inte kompatibla med varandra. Det

3 Lekvall/Wahlbin
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krävs att man orienterar sig om hur det nuvarande datorsystemet fungerar, för att kunna ge
förslag på hur man ska kunna integrera ett expertsystem i det nuvarande datorsystemet. Av
denna anledning kommer jag inte att diskutera själva implementeringsaspeMten.

1.7 Målgrupp

Som jag ser det så finns det tre målgrupper; för det första Bo Karlsson som är
uppdragsgivare och högste ansvarige för PDP's verksamhet.

Målgruppen för uppsatsen är i andra hand operatörer under utbildning på Sydkraft och redan
verksamma operatörer som vill vidga sin kunskapsbas.

Den tredje målgruppen är studenter. Denna grupp vill jag dela in i två kategorier, teknologer
och ekonomistuderande. För teknologerna vill jag visa hur ett exjobb om kunskapsinsamling
som förstudie till ett expertsystem kan gå till. Jag vill visa vad man ska tänka på och vad för
några saker som kan gå snett. Det uppsatsen kan tillföra ekonomistuderande är en
beskrivning av hur den nordiska krafthandeln går till och hur kraftbörsen fungerar.
Expertsystem i ekonomiska tillämpningar, som den här, kan också vara intressant för
ekonomer.

Eftersom de olika målgrupperna har väldigt olika bakgrund och olika kunskaper då det gäller
expertsystem, informationsinsamling och operatörernas arbetssätt har jag lagt in
introduktioner till de olika delområdena - vissa mer och vissa mindre fylliga.

1.8 Källkritik
Det kan diskuteras om jag har fått all information om kraftbörsen m m genom intervjuerna
eller om man har undanhållit eller förvanskat någon information. Jag ser det som osannolikt
att man ska ha kunnat undanhålla eller förvanska någon information. Skälet till detta är, för
det första, att det inte finns någon anledning till att göra så, eftersom SK har förbehållit sig
rätten att censurera den officiella versionen av uppsatsen om den skulle innehålla känslig
information (man har inte utnyttjat denna möjlighet). För det andra skulle jag genom det stora
antalet personer jag träffat förmodligen ha upptäckt om man försökte uno/nhålla eller
förvanska information. För det tredje ska uppsatsen kunna användas som utbildnings-
material, vilket de intervjuade har varit medvetna om - varför skulle man undanhålla
information som ska användas till intemutbildning?

Den litteratur jag har hittat om expertsystem har alla förutsatt att kunskapsinsamlingen görs
jämlöpande med expertsystemet. Jag har inte hittat någon litteratur som har tagit upp
möjligheterna att först göra kunskapsinsamlingen, för att sedan besluta om man ska
implementera den insamlade kunskapen eller inte.
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2. KUNSKAPSINSAMLING

2.1 Artificiell intelligens och expertsystem
Artificiell intelligens är ett område inom datavetenskapen där man försöker göra program
som ger resultat vi normalt skulle associera med mänsklig intelligens.

Tillämpad artificiell intelligens består enligt Harmon/King (1985, s 3) av tre huvud-områden

* Taligenkänning

* Smarta robotar

* Expertsystem

Taligenkänning inkluderar program som kar. läsa, tala och förstå tal som man använder i
vardagliga konversationer. Av dessa har man sommit längst när det gäller program som kan
tala. Det finns idag ett flertal programpaket som med hjälp av en syntetisk röst kan tala.
Talförståelsen har hunnit så långt att progrsmmen kan förstå enstaka ord och enkla
meningar. De klarar ännu inte av meningar där -amma ord kan betyda olika saker beroende
på i vilket sammanhang de nämns exempelvis "En svensk tiger" eller svåra syftningar,
såsom "Jag tänker på tAten". Det sker för närvarande mycket forskning inom området bl a
på Televerket Radio i Malmö. Läsförståelsen har i grund och botten samma problem som
taligenkänningen.

Dagens industrirobotar måste s;å i en miljö där ingenting förändras - bultama och skruvarna
måste ligga på samma ställe liksom alla verktyg m m. Det man försöker uppnå med smarta
robotar är att de ska kunna verka i en föränderlig miljö. Med hjälp av visuella hjälpmedel och
taktiska program ska robotarna kunna arbeta trots att alla saker inte finns på sina
förutbestämda pie^r. Exempel på smarta robotar är självgående dammsugare.

Expertsystem beskriver Stanford professorn Edward Feigenbaum4 på följande sätt;

...an intelligent computer program that uses knowledge and inference
procedures to solve problems that are difficult enough to require significant
human expertise for their solution. Knowledge necessary to perform at such
level, plus the inference procedures used, can be thought of as a model of the
expertise of the best practitioners of the field

The knowledge of an expert system consists of facts and heuristics. The
"facts" constitute a body of information that is widely shared, publicly available,
and generally agreed upon by experts in a field. The "heuristics" are mostly
private, little-discussed rules of good judgement (rules of plausible reasoning,
rules of good guessing) that characterize expert-level decision making in the
field. The performance level of an expert system is primarily a function of the
size and quality of a knowledge base it possesses.

Detta tycker jag väl beskriver expertsystemets karaktär som, med utgångspunkt ifrån
tumregler och fakta, producerar intelligenta lösningar och svar. Jag kommer inte att gå

Harmon/King, Expert Systems, 1985, s 5
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Detta tycker jag väl beskriver expertsystemets karaktär som, med utgångspunkt ifrån
tumregler och fakta, producerar intelligenta lösningar och svar. Jag kommer inte att gå
närmare in på hur man skriver program till expertsystem utan hänvisar till Harmon/Kings
bok Expert Systems. Jag återkommer till de olika expertsystemstypema strax innan jag
behandlar SK's eventuella behov av expertsystem i kapitel 19, s 77.

Inom området expertsystem betecknar man kunskapsinsamling som den process som fångar
kunskap hos mänskliga experter och som transformerar denna till en form som kan användas
av en dator. Resultatet av denna insamling och transformering av kunskap blir i de allra flesta
fall ett expertsystem av något slag.

Personen som utför kunskapsinsamlingen brukas kallas kunskapsingenjör och den person
som delar med sig av sina kunskaper brukar kallas domänexpert.

2.2 Problem och undervärdering

När det gäller utvecklandet av expertsystem så anser Feigenbaum/McCorduck (1984, s 236)
att kunskapsinsamlingen är flaskhalsen i systemutvecklingen. Eriksson (1989, s 3) har hittat
fyra anledningar till varför kunskapsinsamlingen skulle vara en flaskhals. Dessa fyra faktorer
måste kunskapsingenjören vara medveten om när han ger sig i kast med kunskaps-
insamlingen;

* Det finns en skillnad i hur en expert utrycker sin kunskap och hur man kan
representera kunskapen när man ska dokumentera den.

* Kunskap är svår att utrycka. Experter har svårt för att utrycka sin kunskap och
kunskapsingenjören kan ha svårt att förstå den.

* Det är lätt att underskatta den tid det tar för att skaffa den kunskap man måste ha för
an slutföra sitt arbete. Några anledningar till denna underskattning ligger i:

—Expertsystem är en ny teknologi, en ny situation för experten och det finns inte
tillräckligt med erfarenhet inom detta område

—Mänskliga faktorer påverkar insamlingsprocessen. Exempelvis kan experterna
känna sig illa till mods under intervjuerna och därmed inte bidraga så mycket
som de annars skulle ha kunnat.

—Det finns språkliga och kulturella skillnader mellan experten och kunskaps-
ingenjören. Många områden har sin egen speciella jargon. Skillnader i ålder är
ett exempel på kulturella skillnader.

—Kunskapsingenjören har inte tillräckligt med bakgrundskunskaper för domänen.
Inläsningen tar längre tid än man tror.

—Experter är upptagna. Kunskapsinsamling är en tidsödande process som kräver
många timmar med experten, tid som experten inte alltid har.

12
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—Det finns inte tillräckligt med situationsanpassade verktyg, exempelvis lämpliga
datorprogram for kunskapsinsamling.

* Området är dåligt utforskat i förhållande till problemet Kunskapsinsamlingen är
kanske den viktigaste delen av utvecklandet av expertsystem. Tyvärr finns det inte
mycket forskning inom detta område trots dess stora betydelse.

McGraw/Harbison-Briggs (1989, s 51) ser ytterligare ett problem:

* Svårigheten att hitta "rätt" expert Rätt person kan innebära den expert som
företaget minst kan undvara. Det är ofta så att de duktigaste medarbetarna också
får jobba hårdast Detta kan ställa till problem när det gäller an komma överens om
tider för intervjuer m m eftersom personen ofta är upptagen (se även 2.4.1 Experter
som referens, s 15).

2.3 Metoder
Kunskapsingenjören är nu väl insatt i vilka problem som han kan vänta sig. Nästa steg i
kunskapsinsamlingsprocessen är att välja på vilket eller vilka sätt som man ska införskaffa
information. McGraw/Harbison-Briggs (1989, s 10) har hittat fem olika metoder eller sätt att
införskaffa kunskap, dessa återfinns i figur 2.1, s 14.

De två första metoderna är manuella till sin natur och de representerar majoriteten av de idag
använda insamlingssätten. De tre sista metoderna är däremot mer eller mindre
automatiserade.

Den första metoden går ut på att kunskapsingenjören arbetar direkt med domänexperten.
Kunskapsingenjören hämtar, när han arbetar enligt metod två, information från
utbildningsmaterial, manualer, rapporter m m. Den tredje metoden innebär att experten
jobbar direkt med ett datorprogram som kan ta hand om de "tumregler" som experten
knappar in. Den fjärde metoden innehåller ett induktionsprogram som kan skapa scenarier
och praktikfall och utifrån de svar som experten ger skapa regler. Den femte och sista
metoden innehåller ett futuristiskt kunskapsinsamlingsprogram som genom ett
textförståelseprogram "läser" igenom diagram och tabeller m m för att sedan skapa regler
utifrån dessa.

Eftersom kunskapsinsamlingsproblemet är svårt samt att man har med mänskliga faktorer att
göra, kan man inte säga att det finns en enda metod som fungerar i alla fall. Det krävs istället
att man använder sig av olika metoder för an på så sätt kunna angripa problemet från olika
infallsvinklar. Kidd (1987, s 2) utrycker det på följande sätt:

13
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Kunskapskälla Kunskapsinsamlare

Domänexpert ^ Kunskapsingenjör

Sekundärmaterial ^ Kunskapsingenjör

Domänexpert ^ Intelligent editeringsprogram

Domänexpert »» Induktionsprogram

Texter ^ Textförståelseprogram

Figur 2.1 Kunskapsinsamlingsmetoder

"Until we have some answers, there is no hope that AI research can produce
one "magical" technique that solves the KA problem. Any claims that such a
technique exists are fundamentally misguided."5

Det blir istället kunskapsingenjören som från fall till fall måste avgöra vilken metod som är
lämpligast Han (1986, s 41) formulerar det sä här:

"Until recognized methodologies are developed, or shells are produced with
very flexible structures, the methods used to elicit a model of experties will rely
heavily on the knowledge engineer. Using his jugdement he will have to select
methods which seem appropriate, and abandon those which are not effective."

För att på en effektivt vis kunna välja rätt metod måste kunskapsingenjören försäkra sig om
att han är väl insatt i de olika kunskapsinsamlingssätten. Utgående från de redan omnämnda
metoderna, vilka alla representerar olika infallsvinklar på kunskapsinsamlingsproblemet, ska
vi nu dyka lite mer på djupet hos de två vanligaste metoderna, med början hos domänexpert
— kunskapsingenjörs-metoden. Därefter följer en beskrivning av hur man kan hitta fakta
bland sekundärdata av olika slag.

5 AI« Artificiell Intelligence * sv.: artificiell intelligens
KA= Knowledge Acquisition = sv.: kunskapsinsamling

14



Dell Teori och metod

2.4.1 Experter som referens

Det första problemet med experter som referens är att hitta rätt expert/er. Med rätt menar jag
den expert som har de största kunskaperna samtidigt som personen har län för att "förklara
sin kunskap". Det är allmänt känt inom universitetsvärlden att vissa lärare inte kan göra sig
förstådd trots att de kanske är de duktigaste inom just det området de undervisar i. Detta är
till föga tröst för studenten som just missat en tentamen på samma sätt som det är
frustrerande och kostnadskrävande (i både tid och pengar) för kunskapsingenjören att inte
förstå experten. Det krävs både att experten kan sitt område och att han/hon kan förklara det
för andra. Vanligtvis är den här personen svår att hitta, men en bra gissning torde vara att leta
bland de personer, av de inblandade, som företaget minst kan undvara, eftersom denna typ
av människor ofta är eftertraktade av olika delar av organisationen p g a sin duglighet. En
svårighet då det gäller att hitta den perfekta experten är, hur får man reda på vem som är den
mest oumbärlige? Svaret kommer att variera beroende på vem man frågar, vilket inte gör
saken lättare.

Neale (1988, s 105ff) anser att det finns fyra sätt som kunskapsingenjören kan använda sig
av för att ta del av en experts kunskaper,

Intervjuer

Intervjuer är den vanligast förekommande kunskapsinsamlingstekniken för expert-
systemsutveckling. Det är därför inte förvånande att du finns ett stort urval av föreslagna
metoder. Ett smakprov av olika metoder ger följande;

översiktsintervju Experten ger en introduktion till ämnesområdet

Fokuserad intervju Kunskapsingenjören förbereder vilka delområden som ska
diskuteras, men inte precisa frågor

Strukturerad intervju Här är kunskapsingenjören mer aktiv och går igenom
domänen på ett detaljerat, djupgående sätt

Teachbackintervju Experten beskriver ett problem och intervjuaren "lär"
tillbaka svaret till experten

Introspektion Kunskapsingenjören spelar upp en hypotetiskt problem eller
ett scenario som experten uppmanas att lösa genom att
"tänka högt".

Oavsett vilken typ av intervju man ska göra, är det viktigt att man är väl förberedd.
McGraw/Harbison-Briggs (1989, s 19) uppskattar an det tar ungefär fem gånger så lång tid
att förbereda sig, jämfört med vad det tar att genomföra själva intervjun. Man får sedan räkna
med an det tar ytterligare en faktor två i förhållande till intervjutiden för an analysera och
dokumentera intervjun. Om intervjun exempelvis är två timmar lång, får man alltså räkna
med en förberedelsetid på tio timmar plus efterarbete motsvarande fyra timmar förutom själva
intervjutiden.
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Flaatten m fl (1989, s 195) beskriver intervjuprocessen som fem efterföljande steg, se figur
2.2. Det första steget inkluderar inläsning av ämnesområdet och att komma Överens om tid
för intervjun.

Förberedelser

Planera och
formulera

Öppna och
avsluta

Intervju-
käman 1

Uppföljning

Figur 2.2 Intervjuprocessens fem steg

Formulera frågor som ska tas upp görs i det andra steget. Man ser då till att det finns en
logisk följd i frågorna och i vissa fall skickar man iväg dessa till den man ska intervjua i
förväg.

Det tredje steget innehåller öppnande och avslutande av intervjun. För att den man intervjuar
ska få förtroende för intervjuaren är det viktigt att man börjar intervjun på rätt sätt. Man ska
bl a presentera sig själv samt förklara bakgrunden till intervjun. Det är dock minst lika viktigt
att man sedan avslutar intervjun på ett lämpligt sätt. Avslutar man intervjun på ett klumpigt
sätt kan den intervjuade förlora intresset för att medverka vid uppföljningen.

Själva intervjun pågår under det fjärde steget och då gäller det att få svar på alla sina frågor.
Flaatten m fl ger fem verktyg som man kan använda sig av under intervjun; ställ frågor som
man inte enbart kan svara ja eller nej på, använd situationsanpassade ord och uttryck, ge
positiva icke-verbala uttryck, återge den intervjuades svar och använd tystnad effektivt (ge
den intervjuade tid att tänka till).

Efter intervjun går intervjuaren igenom och ser efter om det finns några ouppklarade frågor
eller svar som man inte har förstått. Finns sådana görs en uppföljningsintervju.

16



Dell Teori och metod

Observationer

Att observera experten lösa ett problem är en alternativ metod till an låta experten berätta om
hur han löser problemet.

Strukturerande tekniker

Gammack (1987, kap 7) ser kortsortering som ett exempel på en strukturerande teknik.
Experten bes gruppera ett antal slumpvist sorterade kon representerande olika koncept, enligt
eget val. Utifrån detta kan man sedan dra slutsatser. Ett annat exempel är att använda
repertory grids, se Han (1986, kap 9) för en introduktion. Området är tämligen outforskat.

Protokollanalys

Protokollanalys går oftast ut på att låta experten "tänka högt" medan han löser ett problem.
Man spelar in sessionen antingen med hjälp av en bandspelare eller på video. Ett protokoll
skrivs sedan ut. Analysen görs sedan på det utskrivna protokollet. Metoden är väldigt
tidskrävande för kunskapsingenjören, medan man utnyttjar expertens tid bättre. Det kan ju t
o m vara så an man låter experten utföra sitt normala arbete, men med en enda skillnad, att
han även ska kommentera allt som han gör. På detta sättet hindrar man experten på minimalt
vis, förutom att han kanske måste gå och dricka lite oftare för att "släcka den torra strupen".

McGraw och Harbison-Briggs föreslår ytterligare en grupp:

Tekniker med flera experter

Förutom att de ovan nämnda teknikerna kan inkludera en eller flera expener så finns det
några metoder där man utnyttjar att man har tillgäng till flera expener. Exempel på detta är
"brainstorming", konsensus beslutstagande och nominal-grupps tekniker. För en utförlig
beskrivning av dessa hänvisar jag till McGraw/Harbison-Briggs (1989, s 251-261).

2.4.2 Sekundärmaterial

Med sekundärmaterial menas all information som redan finns insamlade i något annat
sammanhang. Sekundärdata innefattar artiklar, böcker, broschyrer, tidningsurklipp,
årsredovisningar, TV- och radioprogram, reklamblad m m.

Man startar lämpligast på ciågot bibliotek där man kan datasöka böcker och artiklar efter olika
sökord, exempel på sökord är expertsystem och artificiell intelligens. Man ska inte glömma
an söka på den engelska översättningen av orden.

När man väl har funnit en bok, artikel eller uppsats är detta en utmärkt ställe an fortsätta från.
I källförteckningarna hittar man ofta fler och bättre referenser än i databaserna.

Universitetets olika institutioner är också en bra källa där man kan fä råd och hänvisningar till
annan litteratur.
En generellt problem man måste vara uppmärksam på, när man använder sekundärmaterial,
är att den ofta är insamlad för helt andra ändamål än de man själv har. Det är därför långt
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ifrån säkert att definitioner, mätmetoder etc passar det egna syftet. Det är dessutom svårt att
värdera kvaliteten på sekundärmaterialet p g a att många utredningar rapporteras på ett sådant
sätt att man inte kan utläsa de exakta definitionerna, om det förekommit bortfall i
datainsamlingen eller hur analysen av materialet är gjord.6

2.5 Modeller

Med modell menar jag ett organiserat tillvägagångssätt som beskriver hur man med hjälp av
olika metoder kan nå ett mål. Observera an man kan använda sig av flera metoder inom en
och samma modell.

Man kan fälla träd med både yxa och såg. Det finns alltså två metoder på hur man fäller träd -
hugga och såga. En tillvägagångssätt som innebär att man sågar 10 cm, för att sedan hugga
15 cm tills dess att trädet faller är ett exempel på en modell som innehåller flera metoder.

"If you can't build a model of it, it isn't true."
Buckminster Fuller

Vid utveckling av "vanliga" datorprogram, d v s inte expertsystem, använder man sig ofta av
en modell som kallas vattenfallslivscykelmodellen7 (VFC). Denna modell är allmänt känd
och väl dokumenterad. VFC fungerar även vid expertsystemsutveckling men är inte
ursprungligen gjord för dessa, varför McGraw/Harbison-Briggs har föreslagit en adaptiv
vattenfallsmodell som bara är avsedd för kunskapsinsamling och expertsystem.

2.5.1 Adaptiv vattenfallsmodell

McGraw/Harbison-Briggs (1989, s 53ff) föreslagna modell ser ni i figur 2 .3 .

Konceptanalys

I denna fas försöker kunskapsingenjören sätta sig in i hur experten mentalt organiserar
koncepten inom domänen. Detta steg kan ge en mängd värdefull information som kan vara
kritisk för att förstå helheten. Kunskapsingenjören får en god överblick på vilka
kunskapsinsamlingsbehov som föreligger. Han kan då också uppskatta hur många experter
och hur många gånger han behöver träffa dem.

6 Lekvall/Wahlbin (1979, s 37)
7 Finns beskriven i exempelvis Flaatten m fl (1989, s 4-8)
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Dell Teori och n. stod

Dontånanalys

Efter det att kunskapsingenjören har inhämtat tillräckligt med bakgrunds-material, är det dags
att föreöka förstå de grundläggande sambanden inom domänen samt att rama in domänerna
till logiska enheter.

Lösningsanalys

När nu kunskapsingenjören Sr väl förtrogen med strukturen pfl domänen, de väsentliga
facktermerna och när han känner sig hemma i domänen, kan han försök!! finna expertens
lösningsstrategier. Med hjälp av denna kunskap kan kunskapsingenjören lättf,e hitta de rätta
scenarierna och problemställningar som han ska konfrontera experterna med vid den
strukturerade intervjun.

Prototyp och verktyg

Sista fasen innan utvärderingen behandlar val av kunskapsinsamlingsverktyg med vilka man
kan få en effektiv implementering av prototypen. Det finns en del mer eller mindre bra
verktyg som t ex TEIRESIAS, ETS, KADS vilka finns beskrivna i Eriksson (1989, s 5) och
MacSMARTS som man kan läsa om i McGraw/ Harbison-Briggs (1989, s 285).

2.5.2 Modell av diffusa domäner

Peterson, Lundberg och Ek (1990) har föreslagit en annan modell som stöd vid
expertsystemsutveckling och kunskapsingenjörskonst, se figur 2.4.

Initial studie

I initialstudien ingår det att samla ihop projektmedlemmarna, välja ut lämpliga
domänexperter, göra en systembeskrivning och en system- och projektbudget, man bör reda
ut ansvarsfördelningen och projektorganisationen.

Domåndefinition

Här skapar sig kunskapsingenjören en bättre kunskapsbas inom den aktuella domänen. Han
lär sig facktermerna och de grundläggande relationerna inom domänen.
Problembeskrivningen görs också här.

Fundamental kunskapsformulering

Här börjar kunskapsingenjören med de inledande intervjuerna och skapar de första reglerna.
Alla domänspecifika ord samlas i en glossar.

Byggande av en preliminär prototyp

Man implementerar den kunskap som man samlat in antingen i ett expertsystemska] eller så
gör man en pappersprototyp.
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Kunskapskonsolidering

Under denna fas finputsar och utvidgar man prototypen. Ett sätt är att låta
kunskapsingenjören och experten jobba tillsammans när de uppgraderar. Kunskaps-
ingenjören formaliserar domänkunskapen som han fått av experten och för in det i systemet.
Experten rättar eventuellt det som har blivit skrivet

[ Initial studie

•
Domän definition

Fundamental
kunskapsformuleringing]

T
C Byggande av en A
I preliminär prototyp J

Kunskaps-
konsolidering

Validering

C Komplett ]
I system J

Figur 2.4 Modell av diffusa domäner

Validering

För att kontrollera innehållet i expertsystemet gör man en test för att se om innehållet i
systemet är riktigt eller ej. Beroende på hur stort felet är, börjar man om från olika delar av
processen. Om felet är grovt kan det hända att man är tvungen att börja om ända från
domändefinitionen. Om det däremot bara är smärre justeringar som behövs, kan det räcka
med att gå tillbaka till kunskapskonsolideringen. Är felet slutligen medelstort så går man
tillbaka till den fundamentala kunskapsformuleringen.
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2.6 Mitt tillvägagångssätt
2.6.1 Kunskapsinsamlingsmetod och modell

De metoder jag har använt är följande två; experter som referens och sekundärdata. De
övriga tre metoderna som jag tidigare har beskrivet har jag inte kunnat tillämpa eftersom
målet med denna uppsats inte var att producera något expertsystem.

Som basmodell för kunskapsinsamlingen har jag använt den adaptiva vattenfallsmodellen.
Anledningen till att jag valt just denna modell är dess renhet. Då jag som sagt var inte ska
skapa något expertsystem är det väsentligt att jag använder mig av en modell där det är lätt att
frikoppla själva implementeringen. Den adaptiva vattenfallsmodellen möjliggör detta.

Jag har frikopplat implementeringen genom att utesluta det streckade området i figur 2.5. På
detta sättet har jag skapat mig en slagkraftig modell som väl lämpar sig att arbeta med.

Btk£rondtkuniktp_

• Kuntkipttas struktur

I ^[JjJ 1 Kunrtymomme A icluioncx

Figur 2.5 Adaptiv vattenfallsmodell
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Genomförande

Den första Åtgärden jag vidtog var att analysera uppdragets karaktär och innebörd. Därefter
analyserades vilka mål jag behövde nå och vilka problemställningar jag var tvungen att ställa
för att komma dit.

För att sedan lära känna ämnet bättre sä gjorde jag ett antal översiktsintervjuer - två heldagar
tillbringade jag i kontrollrummet tillsammans med de jourhavande operatörerna och med
hjälp av direkt observation8 försökte jag sätta mig in i deras arbetssituation. Jag hade
dessutom två intervjuer där intervjupersonen fritt fick berätta om verksamheten. Parallellt
med detta studerade jag tillgänglig sekundärdata rörande elkraftproduktion men också ett
antal böcker om kunskapsinsamling/expertsystem (se referenslistan).

Då jag skapat mig en översikt av ämnet, var jag klar att göra problemformuleringen och
diskutera uppdraget.

När jag fått klart för mig problemområdets storlek, hade lärt mig de flesta fackuttrycken och
hade en grov uppfattning om arbetsgången var det dags för uppsatsens tyngdpunkt - de
strukturerade/fokuserade intervjuerna.

Till intervjuerna har jag använt de intervjumallar som ni hittar under C i del V. Mallarna har
jag försökt göra på ett sådant sätt att frågorna har fått en allmän karaktär. Avsikten med detta
har varit att dels att försöka få intervjupersonen att fritt och öppet berätta så mycket som
möjligt utan att bli avbruten av i förväg uppgjorda frågor. Dels så ger det mig som intervjuare
en större frihet och möjlighet att ändra tonvikten på frågorna om jag under intervjuns gång
skulle upptäcka nya intressanta områden eller vinklingar.

Intervjumall Cl använde jag bara en gång för att få en introduktion till årsmagasinen.

Efter att ha gjort tre intervjuer med intervjumall C2 frångick jag systemet med intervjumallar.
Till min stora förvåning fick jag, trots den frihet och möjlighet till olika vinklingar som
intervjumallen gav, väldigt lika svar. Innehållet i svaren var i det närmaste identiska och det
enda som skilde de olika personerna åt var deras framställning av svaren. Jag trodde att jag
skulle kunna få ut alla information om kraftbörsen med hjälp av intervjumallen. Närdetta inte
gick, kändes det inte meningsfullt att använda den. Istället övergick jag till att använda
individuella frågor till de intervjuade. Jag tog reda på de olika personemas specialområden så
att jag kunde koncentrera frågorna på dessa.

Intervjuerna varade i mellan en och åtta timmar.

Då det gäller val av intervjupersoner har jag försökt att få tala med så många som möjligt av
operatörerna, eftersom man då har möjlighet an höra både den erfames och den oerfarnes
synpunkter. På grund av semestrar m m har jag endast lyckats intervjua sju av de totalt nio
operatörerna. Jag har även talat med operatörernas chefer dels för an de oftast själv har varit
operatörer dels för an de har kunskaper om kraftbörsen som operatörerna inte har.

Efter intervjuerna har jag skrivit ut referat som jag sedan lämnat till den intervjuade för
granskning. Han har då haft möjlighet an rätta till saker som jag missuppfattat samt an lägga

Eneroih. 1984, s 1l2ff
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till faktorer som han eller jag glömt. På detta sätt har både jag och intervjupersonen fått en
kontroll på att det som sades under intervjun inte har förvanskats eller glömts bort.

Jag har sedan använt dessa utskrifter som underlag när jag skrev de olika kapitlen i
uppsatsen. De intervjuade har även haft möjlighet att läsa och kommentera de färdiga
kapitlen. Jag har sedan ändrat de saker de anser varit felaktiga e d.

2.6.2 Intervjumiljö

För att den intervjuade experten på bästa sätt ska kunna koncentrera sig på ämnet och inte
distraheras av oväsentligheter är det viktigt att man tänker igenom hur man ska organisera
platsen där intervjun äger rum. Exempel på hur en bra intervjumiljö kan se ut hittar man i
Flaatten m fl (1989, s 218) eller i McGraw/Harbinson-Briggs (1989, s 66ff).

Jag har av praktiska skäl genomfört intervjuerna i SK's lokaler antingen på respektive
intervjupersons kontor eller i kontrollrummet när det fanns behov av att använda den
utrustning som bara finns där (framförallt D/ATA-datorema).
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3 OPERATÖRERNAS UTBILDNING
De flesta operatörer på Sydkraft (SK) är utbildade gymnasieingenjörer. Det finns dock även
operatörer med andra bakgrunder såsom exempelvis ekonomer.

Intemutbildningen av operatörer varierar dels beroende på att de nyanställda har olika
bakgrund, dels på grund av att det ännu inte finns något väl sammansatt utbildningsmaterial.
Det finns dock en tjänstgöringsschema som individanpassas och som innehåller följande
steg:

Första månaden sker en introduktion av företaget, organisationen m m. Man får en kontor
och lär känna arbetskamraterna. Man får ägna sig åt självstudier för att läsa in bestämmelser,
driftanvisningar m m.

Följande tre månader får man börja sitta med i kontrollrummet som åskådare två dagar per
vecka. I slutet av perioden får man även beordra reglering av vattenkraftverk per telefon till
berörda bolag. Veckans återstående tre dagar ägnas åt självstudier m m.

Månad fem och sex sitter man själv och tar beslut med en erfaren operatör som stöd. Detta
sker under tre dagar per vecka. Övrig kontorstid går åt till självstudier m m.

Under de avslutande två månaderna får man gradvis mer och mer befogenheter så an man är
redo att själv börja vakta efter den åtta månader långa utbildningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att utbildningen präglas mycket av mun-mot-mun
metoden d v s man utbildas muntligen av andra operatörer.

Beskrivningen av utbildningsgången är som sagt väldigt individberoende och kan variera
mycket. Det jag vill åskådliggöra är mer ett tillvägagångssätt, så att man får en uppfattning
om hur utbildningen i stort går tilt.
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4 ARBETSMILJÖ OCH ARBETSTIDER

För att kunna prestera så bra beslut som möjligt är det en förutsättning att de yttre
förhållandena är ordnade på ett sådant sätt att man till 100% kan koncentrera sig på att uppnå
dessa. Nedan följer en beskrivning av operatörernas arbetstider och arbetsmiljö.

Arbetstiden kan man säga, något förenklat och under förutsättningen att man är sex
operatörer, är upplagt med ett rullande sex veckorsschema.

Man börjar första veckan med att sitta vakt i kontrollrummet dagtid - kl. 08.00-16.00 eller
om det är dag före helgdag kl. 08.00-12.00.

Under andra och tredje veckan sitter man vakt varannan natt - kl. 15.30-09.00 veckodagar,
natt före helgdag kl. 11.00-09.30 eller kl. 08.30-09.30 (25 timmar) på lördagar, söndagar
och helgdagar. Under dessa 17.5,22.5 respektive 25 timmar sitter man inte vaken hela tiden
och vaktar, utan 5.5,7.5 respektive 8.5 timmar räknas som jourtid då man har rätt att gå och
lägga sin i något av de närliggande vilorummen.

Efter de två nattveckoma har man två fridagar. De knappt tre sista veckoma tillbringar man
med kontorstjänst (varje operatör har sitt eget kontor) där alla har var sitt specialområde inom
vilket man exempelvis följer upp verksamheten, försöker hitta nya arbetshjälpmedel m m. De
sista tre veckorna kan även innehålla en eller två veckor som gul VHI. Gul VHI har vanliga
kontorstider.

Arbetsmiljön hos operatörerna skulle jag vilja klassificera som utmärkt - varje operatör har
sitt eget kontor och kontrollrummet går i behagliga färger och på väggarna hänger det tavlor
av Beck&Ljung, se figur 4.1.

Bild 4.1 Centrala kontrollrummet på Sydkraft.
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5 HUR ARBETAR MAN?
Som vi såg i bild 4.1 så präglas operatöremas arbetsmiljö i det centrala kontrollrummet
mycket av terminaler som är anslutna till ett programpaket som heter DIKTA. DIKTA
innehåller största delen av den relevanta informationen som operatörerna använder.

Arbetsgången som jag kommer att presentera härrör sig från tjänsten som röd VHI. Jag
kommer inte att beröra gul VHI's arbetsuppgifter eller den kontorstjänst som operatörerna
har.

5.1 DIKTA'
DIKTA betyder Driftens Informationssystem för Kraft, Transmission och Avräkning och är
ett programpaket som innehåller information om bl a den nuvarande produktionen i de stora
älvar som Sydkraft har intresse i, kärnkraftproduktionen, hur mycket de fossileldade
kraftverken producerar, vilka affärer som man gjort med andra kraftbolag, belastning m m.

5.1.1 Historik

Innan 1972 hade man inga datorer som hjälpmedel utan var tvungen att manuellt räkna fram
förbrukningsprognoser, samt att ringa och kontrollera hur mycket de olika kraftverken
producerade. Detta var naturligtvis väldigt tidsödande samtidigt som det ställde väldigt stora
krav på VH1 som inte fick räkna fel eller göra andra misstag.

Tack vare datorns intåg kunde man 1972 inhandla en IBM 1800 med en svindlande
minneskapacitet av 32 kByte. På denna körde man sedan program man själv skrivit
exempelvis kraftverksplaneringsbalanser.

1984 ersattes IBM-maskinen med nya datorer från ASEA. Programpaket man köpte hette
SINDAC 5 och var egentligen avsedd att användas för övervakning av kraftledningsnätet.
Man var därför tvungen att konvertera programmet så att det bättre skulle passa för
produktionsövervakning och kraftbalanser. Till det konverterade programmet lades dessutom
avTäkningsrutiner och rapporter. Den färdiga produkten kallade man DIKTA.

5.1.2 Uppbyggnad

DIKTA ansvarar inte för insamlingen av data utan det sköts istället av ett datorsystem som
heter DATABUS. DIKTA använder de data som DATABUS har samlat in för att producera
de olika skärmbilderna (de olika skärmbildernas innehåll presenteras i 5.1.3 Innehåll).
DATABUS får i sin tur all sin information från sex olika regionala driftcentraler som
ansvarar för övervakningen och fjärrkontrollen av elkraftsystemet inom SK's ansvarsområde
i södra Sverige; Nässjö, Nybro, Knäred, Hemsjö, Mörarp och från Sege. DIKTA hämtar
bland annat vissa uppgifter om SK's Norrlandsälvar från driftdatanätet (DDN) för svenska

Innehållet kommer från intervju med Månen Eriksson.
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stamnätet. Uppgifter om de själländska kraftverken och elnätet fäs via datorsystemet
KIBUS. Ni hittar hela nätverket summerat i figur 5.1.

5.1.3 Innehåll

Om man vill studera innehållet i DIKTA finns det några alternativa tillvägagångssätt. Om
man vill titta igen hela DIKTA kan man med hjälp av blädderknappama. se figur 5.2, stega
sig igen hela arkivet Vet man däremot vad det är man letar efter kan man använda någon av
direktknapparna. Exempelvis om man vill se hur stor produktionen i Hjälta är, trycker man
på knappen där det står "Fax-älven" och stegar sig sedan tills dess att man kommer till
Hjälta. Man kan där läsa ut de aktuella vattennivåerna och produktionen.
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Figur 5.2 DIKTA's tangentbord.

Den information man kan hitta i DIKTA består till huvuddelen av aktuell
produktionsinformation på följande platser,

* Barsebäcksverket
Faxälven
Indalsälven
Karlshamnsverket
Ljungan
Maglarp
Mindre vattenkraftverk i södra Sverige
Oskarshamnsverket
Umeälven
Angermanälven
öresundsverket

Den består även av belastningsreferensdagar och rapporter, bl a följer man upp stora
förbrukare såsom exempelvis Hyltebruk. Man kan hitta information om hur mycket kraft
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som passerar de känsliga snitten vid 61 :a och 57,15:de breddgraden. Man kan få kurvor på
det mesta som rör produktionen och förbrukningen i södra Sverige. Man använder även
DIKTA för att planera dagens körning av de olika produktionsresurserna.

5.2 Normaldag som röd VHI utan störningar
Den grundläggande principen för VHI's arbete är att den produktion man använder sig av
ska vara så billig som möjligt. Vattenkraften har visserligen de billigaste
produktionkostnaderna, men eftersom vattenkraften ofta värderas högre än
produktionskostnaderna räknar man att kärnkraften är billigast De fossileldade kraftverken
räknas normalt som det dyraste alternativet. Anledningen till att man värderar vattnet högre
än produktionskostnaderna är dess goda regleringförmåga samt att det är en knapp och
opåverkbar resurs.

Dagen börjar alltid för VHI med en avlösning av den avgående VHI'n. Det som då händer är
att man går igen om det har skett några oväntade saker eller om allt har varit normalt.
Tillsammans går man sedan igenom större delen av DIKTA. Man startar oftast med den
aktuella belastningen och de belastningsprognoser som den avgående VHI'n har gjort för de
närmaste timmarna. Nästa steg är att titta igen produktionsförhållandena på de olika
kraftverken. Man ser efter vilka affärer som har gjorts och vilka som är planerade.

När avlösningen väl är över och man har skapat sig en uppfattning av hur det står till på
hemmaplan, tar man kontakt med de andra företagen på kraftbörsen. Dels för att kontrollera
att de affärer som den tidigare VHln har gjort fortfarande gäller, dels för att se hur de ligger
till med sina resurser - om de kommer att behöva sälja eller köpa senare under dagen.

Man har nu skapat sig en uppfattning av hur stor förbrukningen under resten av dagen
kommer att vara samt av möjligheterna till att handla med de andra kraftbolagen. Med hjälp
av underlaget har man nu tillräckligt med information för att kunna sätta sig ned och planera
produktionen förresten av dagen. Man försöker då att hitta den billigaste kombinationen som
täcker den prognoserade efterfrågan.

Det man praktiskt gör är att man på nytt går igenom samtliga skärmbilder för att lägga in den
planerade produktionen.

När detta är gjort följer man sedan upp den verkliga produktionen och förbrukningen under
dagen. Man reviderar vid behov sin planering när det kommer nya väderprognoser, besked
om produktionsbortfall eller andra faktorer som påverkar produktionen, konsumtionen eller
möjligheten att handla.

Det sista man gör innan man går hem är att sätta in den pågående VHI'n i vad som hänt
under dagen.
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5.3 Störningar
Om det inte hade varit för produktionsstörningar så hade VHIs dag varit tämligen angenäm.
Men tyvärr är det så att saker går sönder, slits eller på andra sätt blir obrukbara med eller utan
hjälp av den mänskliga faktorn. Man har vid dessa tidpunkter ofta mycket kortare tid att
bestämma sig än då man i lugn och ro kan planera dagen. Blir det exempelvis snabbstopp i
något kärnkraftverk måste man se till an täcka det produktionsbortfall som uppstår innan
nätet rasar samman.

Den första åtgärden man vidtager är alltså att se till att nätet klarar den ökade belastningen.
Man måste ta hänsyn till var produktionsstömingen ägde rum eftersom belastningen på nätet
blir olika beroende på var man förlorar produktion. Om den förlorade kraften kommer från
Norrland är det enklast att ersätta kraften, om möjligt, från andra kraftverk i Norrland -
nätbelastningen blir då den samma. Sker bortfallet däremot i södra Sverige måste man
förvissa sig om att nätet från Norrland tål en större belastning, gör den inte det (ofta under
höglasttid på vintern) måste man ersätta förlusten från södra Sverige. Information om nätets
begränsningar finns i DIKTA, skulle informationen inte räcka till där så blir nästa steg att
fråga den nätansvarige på SK, som för övrigt sitter i samma kontrollrum. Sista instansen är
an fråga hos SV (Statens Vattenfallsverk).

Nästa steg är att försöka ersätta bortfallet alternativt minska lasten. Beroende på det aktuella
dagsläget så finns följande möjligheter,

Annullera försäljning på kraftbörsen. Har man bundit upp försäljning så kan man
annullera denna med en timmes varsel.

Köpa in mer kraft från kraftbörsen, om detta är möjligt.

Starta egna kraftverk, såsom t ex Karlshamnsverket eller öresundsverket. Dessa
kraftverk står normalt stilla, varför det är ett mycket dyrt alternativ som man i det längsta
försöker undvika. Det man först sunar är gasturbiner eftersom de är snabbstartade. Tyvärr
är dessa också väldigt dyra i drift varför man övergår till olja och kol vid längre behov.

Stänga av elpannor, SK har s k 3000 och 8000 timmars abonnemang där SK garanterar
an leverera kraft under 3000 respektive 8000 timmar (ett år har 8760 timmar). Den övriga
tiden kan SK, om man så önskar, stänga av pannorna.

Öka uttaget från vattenkraftverken förutsätter att nätet klarar av den ökade
påfrestningen i de fall då man har förlorat kraften i södra Sverige. Vattenkraften är det
billigaste alternativet

öka uteffekten från kärnkraftverken. Vissa delar av året är man tvungen an reglera
ner kärnkraften på grund av för liten efterfrågan. Vid dessa tillfällen finns möjligheten an öka
produktionen vilket ofta är en bra alternativ.
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DEL II Operatöremas miljö och bakgrund

Det alternativ som VHI väljer beror i första hand på vilka av de ovan nämnda alternativen
som är möjliga. I andra hand så är det de säkerhetsmässiga aspektema som kommer in - SK
har försörjningsplikt i södra Sverige vilket innebär an man har en skyldighet att förse
konsumenterna med kraft. Först i tredje hand väljer man det alternativ som är billigaste. I
ärlighetens namn skall det sägas att det är ovanligt att något av de två första aspektema är
hindrande - man kan därföi ofta välja det billigaste alternativet. Undantaget gäller under
höglasttid då både produktionsresurserna och nätet kan vara ansträngda.
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6 INTRODUKTION TILL KRAFTBÖRSEN'
Kraftbörsen är den inrättning där de olika kraftbolagen i Norden köper och säljer kraft.
Kraftbörsen är ingen plats pä samma sätt som t ex Stockholms fondbörs utan den bildas varje
gäng det finns en köpare till det man vill sälja • i detta fallet elkraft. Försäljningen sker inte
heller på samma sätt som på "vanliga" börser där man anger ett pris och där köparen får ta
ställning till om han är villig att betala priset eller inte.

På kraftbörsen börjar en affär med att partema kommer överens om hur stor kvantitet som
ska utbytas, först därefter bestäms priset enligt mittprismodellen. Mittpris går ut på att både
säljaren och köparen deklarerar sina rörliga kostnader2 för an producera den överenskomna
kvantiteten. Priset på affären blir sedan medelvärdet av de två d v s mitt emellan de
deklarerade rörliga kostnaderna. Mer om detaljerna finns i 1985-års samkörningsavtal inom
Sverige vars målsättning är att åstadkomma den bästa möjliga tekniska och ekonomiska
utnyttjandet av det totala kraftsystemet inom landet och samkörningsförbindelserna med
grannländerna. 14 §, 2 mom, 3 st. hittar vi paragrafen som säger att man bör dela vinsten
lika mellan de inblandade. Detta prissystem är möjligt tack vare att hela kraftbörsen präglas av
en stor öppenhet (plus avtal), vilket även innefattar att man öppet deklarerar inte bara sina
produktionskostnader utan även produktionskapaciteten och hur stora lager man har - lager i
detta sammanhanget innebär vattenmagasin. Konkurrenterna har alltså full insyn i varandras
produktion och lager! Man kan ha det så här eftersom det inte finns någon konkurrens.
Frågan är hur det blir när konkurrensen kommer?

öppenheten tillsammans med att det hela bygger på förtroende och att båda parter vet att de
tjänar mer på detta sätt än om de hade haft en huggsexa om prissättningen, gör att de inte
missbrukar systemet. Huruvida konsumenterna tjänar eller förlorar på det, vill jag inte uttala
med om då det innehåller alltför många parametrar för att man enkelt ska kunna dra någon
slutsats. Är det ett noll- eller plussummespel eller är det fångarnas dilemma det rör sig om?3

Det är en intressant frågeställning som jag dock inte närmare kommer att beröra.

Alla uppgifter i del III förutom kapitel 7 är baserade på intervjuer och de referenser ni hittar i
Artiklar, Broschyrer, Opublicerat material och Årsrapporter under bilaga B Referenslista då
inget annat anges.

6.1 Historia och fakta
Denna börs eller samarbete som man kanske istället ska kalla det för, började 1963 då Nordel
grundades. Tanken bakom detta sammanslutning var att man skulle samarbeta över gränserna
för att på så sätt utnyttja sina resurser bättre. Nordels framgång syns inte minst på det stora
utbyte som finns mellan länderna, se figur 6.1. 1990 var den totala omsättningen mellan
grannländerna 27.6 TWh (1989:24.6 TWh). Som jämförelse kan man nämna an Danmarks
bruttoförbrukning ligger på ungefär 30 TWh. Med stöd av dessa siffror kan man säga att
Nordel är kanske det idag bäst fungerande nordiska samarbetet.

1 Faktauppgifterna kommer antingen från SK's driftrapporter eller Nordels årsberättelser
2 Rörliga kostnader på kraftbörsen innebär de extrakostnader man får när man säljer, d v s endast direkt

material och eventuella extra personalkostnader ingår.
3 Höglund, 1988. s 29ff.
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70C M C MC <0C 30T 30C I0G C O IOC

Figur ( .1 Den Månatliga utbytet av kraft inom NordellfiDderaa 1989.
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30TWh

f | Vattenkraft
Hydro power

• I Kärnkraft
^ ^ Nuclear power
• • Fossilkraft
^ ^ Conventional thermal

power

Figur 6.2 Typ av elproduktion samt Ärlig energikonsumtion i de nordiska länderna.

En av anledningarna till att samarbetet fungerar så väl är att produktionsapparaten i de olika
länderna skiljer sig ganska mycket åt. Norges produktionsresurser består nästan bara av
vattenkraft. Sverige förlitar sig i stort på två energikällor, vattenkraft och kärnkraft medan
Danmark håller sig till fossila bränslen. Finland i sin tur har en mix av de tre, se figur 6.2.

Skillnaden gör an de år det finns gon om vatten, s k vattenår, så kan länder med mycket
vattenkraft exportera en del, medan man kanske får importera kraft vid s k torrår. Man ser
även an handeln varierar under året. Norge köper exempelvis billig kraft från Sverige under
Maj månad för an man ska kunna spara sina vatten magasin till vintern då efterfrågan på kraft
är större. De olika produktionsapparaterna möjliggör alltså en bättre utnyttjande av kraft-
resurserna där alla inblandade tjänar på samarbetet!
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Kraftbörsen har därför ökat i omfattning de senaste åren. Man räknar idag med att
kraftbörsen omsäner mellan 5 och 6 Mkr varje dag. SK's del ligger på mellan 0.5 och 1 Mkr
per dag. I figur 6.3 kan vi se hur stort utbyte som SK har haft de senaste åren med andra
kraftföretag.

Inköp från samarbetande

Försäljning till

samarbetande

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Figur 6.3 Sydkrafts handel med andra kraftföretag

6.2 Kraftföretagen och samarbetsorganisationerna

6.2.1 I Sverige

På den svenska kraftbörsen finns fem aktörer;

Statens Vattenfallsverk (SV)

Uddeholm Kraft AB (UKAB) är ett helägt dotterbolag till AGA. AGA förvärvade UKAB
1986 av Uddeholm. UKAB har fyra dotterbolag; Uddeholm Kraft Distribution AB (100%),
Vänerenergi AB (100%), Värmlandskraft AB (VKAB, 72%) samt Värmlandskraft OKG-
delägama AB (73%).

Bålforsens Kraft AB (BÅKAB), som ägs av SCA.

Skellefteå Kraft (SKV).

Krångedegruppens samköming (KGS). KGS är en samarbetsorganisation som i sin tur
består av sju företag;
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Graningeverken AB (GVAB)

GuIIspång Kraft AB (GKA)

Krångede AB (KAB), som ägs av Sydkraft (44%), SEP (32%), Korsnäs (15%) och
GuIIspång (9%).

AB Skandinaviska Elverk (SEV), är moderbolag i en koncern där bl a Yngredsfors och
Smålands Kraft samt delar av Oskarshamns kärnkraftverk ingår. SEV är i sin tur ett helägt
dotterbolag till Incentive. Incentive kallas ibland "rest-ASEA" varför namnet ASEA
förekommer som benämning på SEV.

Stockholm Energi AB (SE).

Stora Kraft.

Sydkraft AB (SK).

Med på stamnätet men inte på kraftbörsen i Sverige finns Avesta AB, AB Hälsingekraft
samt Jämtkraft AB. De olika bolagens försörjningsansvarsområde, d v s de områden som
de har ansvar att förse med kraft, hittar ni i figur 6.5. Det finns dessutom tre kraftproducenter
som inte har något försörjningsansvar utan som bara förser sig själv med kraft; MoDo,
Korsnäs samt Njordkraft.

£ ^ Kraftproducent

Samordningsenheter för kraftutbyte

Figur 6.4 Kraftbörsen i Sverige
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SE

Statens Vattenfallsverk
Sydkraft AB

KAB Krångede AB
B Bålforsens Kraft AB
SE Stockholm Energi
UK Uddeholm Kraft AB

SKBA Stora Kraft
SEV AB Skandinaviska Elverk

GVAB Granlngeverkens AB
GKA Gullspångs Kraft AB
SSK Skellefteå Kraft

JKAB Jämtlandskraft AB

H AB Hälsingekraft

Figur 6.5 Försörjningsområdena i Sverige uppdelat efter de ansvariga företagen

40



DEL III Faktorer som påverkar kraftbörsen

6.2.2 I Norden

Samarbetsorganisationerna i Sverige är inte organiserade på samma sätt för handel inom
Sverige som utom Sverige. KGS handlar t ex inte utanför Sverige utan detta sköts i stället av
de inblandade företagen. Kraftindustrins samarbetsorgan för Norgefrågor (KSN) heter den
organisation som handlar med Norge. Denna består av Sydkraft, Vattenfall, Stockholm
Energi och Brännälven. Brännälven är i sin tur ett samarbetsföretag för G ull spång och
ASEA. Handeln mellan Sverige och Själland sköter SK dels för egen räkning, dels på
uppdrag av SV.

I Danmark finns det två kraftföretag som handlar med övriga nordiska länder. ELKRAFT
A.m.b.A. heter organisationen som opererar på Själland. Elektricitetsselskabet Isefjord-
vxrket I/S (IFV) är en intresseorganisation bestående av NESA A/S, Frederiksberg
Kommune och Nordvestsjsllands Elforsyning A.m.b.a. (NVE). IFV bildar tillsammans med
Syd0stsjxllands Elektricitets Aktieselskab (SEAS) och Kobenhavns Kommune (Kobenhavns
Belysningsvaesen) ELKRAFT. Sedan 1980 så samarbetar man även med Ostkraft på
Bomholm. På Jylland och Fyn så är det ELS AM som har hand om utlandsaffärerna. ELS AM
är ett samarbetsorgan för sju regionala kraftföretag på Jylland och Fyn.

Statkraft eller som det tidigare hette Norges vassdrags- og energiverk (NVE) är det statliga
företag som har monopol på utlandsaffärerna i Norge. Oslo Lysverker finns visserligen med i
Nordel men det är som sagt var NVE som sköter utlandsaffärerna.

Imatran Voima Oy heter det företag som representerar Finland.

Island finns också med i Nordel rrx n eftersom det inte finns några mojligheter till utbyte med
Island så kommer jag inte närmare . tt Deröra Island.

6.3 Vem kan handla med vem?
För att man ska kunna handla med någon annan är en förutsättning att det finns en kraft-
ledning mellan de båda intressenterna. Det är alltså det fysiska kraftledningsnätet som är den
begränsande faktorn för hur stor handeln kan vara. Figur 6.6 visar högspänningsnätet i
Norden. Man ser var det finns möjligheter till att handla. Notera att det danska kraftlednings-
nätet inte har någon förbindelse mellan Fyn och Själland! Figur 6.7 visar vilka företag det är
som handlar med varandra i Norden medan figur 6.8 visar hur stor handeln var i de olika
utbytespunkterna 1988.
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Figur é .6 Nordels bftgspftaniogsbit.
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FINLAND l_J SOVJET

TYSKLAND) — —

— — Framlida handelsvägar

Figur 6 .7 Kraftbörsen i Norden
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Figur 6.8 Översikt över omsittningen av elkraft i Nordel 1989.
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Inom Norge och Danmark handlar man inte speciellt mycket eftersom produktionsapparaten
inom landet är tämligen homogen. Handeln inom Sverige är däremot större beroende på den
geografiska (och kraftforetagsmässiga) spridningen mellan de olika produktionsslagen. Det
finns mycket vattenkraft i norr medan man i söder har mycket kärnkraft. Sydkraft har
förhållandevis mycket kärnkraft (46% kärnkraft av den totala produktionskapaciteten) medan
t ex Graningeverken bara har vattenkraft. Tabell 6.9 visar i vilka punkter samt mellan vilka
kraftföretag i Sverige som handel kan ske.

Hemsjö
Karlshamn
Simpevarp
Aros
Finnslätten
Homdal
Forsmark
Forsee-Hjälta
Ringhals
Stockholm
Dönjc
Harrécle
Jänxn
Söderåsen
Borgvik
Ramsele
Hällby-Gulsclc

ASEA

X

X

X

X

X

X

X

X

SE

X
X
X

X

X
X

X

X

X

SK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GKA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

STORA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KAB

X

X

X

X

X

X

X

X

SV G

X

X

X

X

X
X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

Tabell 6.9 Utbytespunkter av kraft inom Sverige
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7 TIDSPERSPEKTIV

7.1 Direkta faktorer
Väder, förbrukningsprognoser, möjligheten till kraftutbyte och driftstörningar är de fyra
faktorer som jag skulle vilja kalla direkta faktorer eftersom de påverkar operatören direkt.
Man skulle även kunna säga att de direkta faktorerna är de som skiftar snabbast d v s
tidshorisonten för dem är kort • mindre än 48 timmar.

Man kan sedan dela upp de direkta faktorerna med avseende på hur påverkbara4 de är. Det är
viktigt att ha klart för sig vilka faktorer som är opåverkbara och vilka som är påverkbara
eftersom man då kan få en fingervisning om vad man ska lägga ner tid och energi på att
förbättra. Det man bör satsa på är olika metoder för att förändra de påverkbara faktorerna så
att de uppför sig som man vill. Det är ju tämligen meningslöst att lägga ner stora summor på
att exempelvis försöka få det att regna mer, då chanserna att lyckas med detta är ringa. Det
man istället får göra med de opåverkbara faktorerna, om möjligt, är att få fram goda
prognosverktyg.

Av de direkta faktorerna skulle jag vilja räkna väder och förbrukningen som opåverkbar.
Förbrukningen är opåverkbara med reservationen att man har möjlighet att stänga av vissa
elpannor. Elpannornas del av förbrukningen är så pass liten att jag ändå räknar förbrukningen
som opåverkbar. Driftstörningarna kan man förhindra genom underhåll varför dessa är
påverkbara. Möjligheten till kraftutbyte är ett mellanting, se nedan för vidare diskussion.

7.2 Indirekta faktorer
De indirekta faktorerna definierar jag som de faktorer som påverkar kraftbörsen med en
tidshorisont på 48 timmar och uppåt. Man kan här på samma sätt som med de direkta
faktorerna dela in de indirekta i opåverkbara och påverkbara faktorer. Om vi då startar med
den mest opåverkbara faktorn så är det den ackumulerade nederbörden. Vi kan i dagens läge
inte påverka nederbörden i någon större utsträckning - trots att man försöker5.

Vattendomar och skatter måste vi också räkna som tämligen opåverkbara tillsammans med de
förväntade bränslepriserna. Dessa tre faktorer kan naturligtvis påverkas men tidsperspektivet
för förändring är så pass långt (>två år) att jag klassificerar dem som opåverkbara.

Sist men inte minst kommer de påverkbara faktorerna. Till denna kategorin vill jag räkna
årsmagasinen och revisionerna av kraftverk. Det är dessa faktorer som SK kan använda i sin
strategiska planering av produktionen. Som jag tidigare nämnt så räknar jag möjligheten till
kraftutbyte som en direkt faktor. Men det kan även vara en indirekt faktor beroende på vilken
tidshorisont man har. Rör det sig om timmar så är faktorn tämligen direkt, den är dessutom
opåverkbar eftersom de andra kraftbolagen inte kan få fram några större resurser med en eller
två timmars varsel. Ger man de däremot en lång framförhållning (veckor eller månader) så
har de möjlighet att ändra revisioner eller vidtaga andra åtgärder som skulle kunna möjliggöra
ett större kraftutbyte. Faktorn blir i detta fallet indirekt och dessutom påverkbar.

4 Med påverkbara menar jag sen utifrån SK's perspektiv. För an en faktor ska vara påvericbar så måste
SK genom egna handlingar kunna styra faktorn åt något önskat håll.

5 Växthuseffekt och freoner som höjer/sänker medeltemperaturen vilket i sin tur påverkar
avdunstningen och därmed nederbörden.
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8 VADER

Temperaturen är den faktor som påverkar efterfrågan mest av alla. Skillnaden mellan en
varm sommardag och en kall vinterdag kan vara så stor som 2000 MW (4500 MW på vinter
och 2500 MW på sommaren om hänsyn endast tas till temperaturskillnaden)6. Det är också
naturligt att efterfrågan är känsligare på vintern än på sommaren. Om det är 26* C eller 27* C
påverkar inte husets behov av uppvärmning i någon större grad. På vintern däremot så skiljer
det ungefär 50-60 MW/* C

Solintensiteten påverkar också förbrukningen avsevärt. Observera att solintensitet och
temperatur inte behöver hänga samman. Solintensiteten anger hur starkt solen strålar. Vilket i
sin tur påverkar vårt behov av att använda belysning inomhus och våra uppvärmningsbehov.
Skillnaden mellan en solig och en molnig dag på vintern är ungefär 100-500 MW. På
sommaren är uppvärmings- och ljusbehovet inte lika ston varför skillnaden inte blir lika
markant.

Vindhastigheten är den svåraste, av väderparametrarna, att uppskatta hur den påverkar
förbrukningen. En tumregel säger dock att en ökad vindstyrka på 10 m/s gör på vintern
ungefär 100 MW.

6 Alla sifferuppgifter är hämtade från SK d v s de gäller bara inom SKs område.
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9 FÖRBRUKNINGEN
Själva elförbrukningen är svår att påverka - det tar lång tid att förändra människors
elberoende. SK har dock haft en del annonskampanjer under åren som har haft till avsikt att
minska elförbrukningen. Huruvida dessa kampanjer har varit lyckosamma eller inte är svårt
att utröna, just p g a att det är långsiktiga förändringar som man kan hoppas på - inte mirakel
över en natt. En intressant frågeställning är då - varför gör ett affärsdrivande företag, som
enligt årsredovisningen 1990 ökar sin vinst med 165 Mkr vid en förbrukningsökning på 5%,
reklam för att man ska spara energi? En källa7 har framfört an det skulle röra sig om ett sätt
an undvika investeringar i nya kraftverk p g a en alltför hög förbrukning. Som stöd för detta
man notera att man inte har sett några elsparkampanjer på senare år - kanske p g a att
elförbrukningen inte har ökat i samma takt som förut, se figur 9.1, och därför inte längre
känner sig hotade av att behöva bygga nya anläggningar.

GWh
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Figur 9 .1 Årsvftrden för Sydkrafts bruttobclastning 1976-1990.
(Källa: Driftrapport 1990)

David Nilsson och Nils Ingelmark, seminarium, juni 1989.
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Eftersom det inte går an påverka förbrukningen i någon större grad är det desto viktigare att
ha bra prognoser. Gamla förbrukningsrapporter är liksom vädret viktiga indata till VHI. Det
är utifrån dessa han sedan gör de nya förbrukningsprognoserna. Eftersom en bra prognos
kan spara onödiga starter av kraftverk är det väsentligt an dessa görs så bra som möjligt. En
bra prognos kan dessutom möjliggöra att man kan göra fler och bättre affärer på kraftbörsen.

För närvarande görs alla förbrukningsprognoser på SK manuellt av VHI. Som indata
använder han sig av aktuella väderprognoser och ett lämpligt valt referensdygn. Med
utgångspunkt från dessa gör han sedan en förbrukningsprognos. Det pågår för närvarande ett
flertal projekt på SK som har för avsikt an skapa automatiska lastprognoser.

POKER är det interna namnet för en projekt som behandlar automatisk lastprognosering och
lastnormalisering. Projektet innefattar två olika modeller, Lundamodellen (LM) och
Ykamoddlen (Yngredsfors Kraft AB modellen; YM), vilka har visat sig vara bra på olika
saker. LM är bäst på lastprognosering medan YM är bäst på lastnormalisering. Man har
beräknat an LM genom en bättre lastprognosering kan skapa intäkter/minskade kostnader på
1140 tkr/år. Dessa är uppdelade på 200 tkr som är en insparad stan av Karlshamnsverket och
de resterande 940 tkr kommer från förbättrade affärer på kraftbörsen.

Nackdelen med alla prognoseringsmodeller är an de inte är speciellt bra på att prognostisera
udda dagar. Udda dagar är exempelvis 1 Maj, julhelgen, påsk osv. Man har därför ett
examensarbete8 som med hjälp av neurala nätverk försöker skapa bättre prognoser för de
udda dagarna.

Det är svårt för ett prognoseringsprogram att ta hänsyn till faktorer av engångskaraktär,
varför VHI även i fortsättningen måste få sista ordet vid förbrukningsprognoserna. Några
exempel på evenemang av engångskaraktär som påverkar förbrukningen är när Ingemar
Stenmark på sin tid åkte slalom • effektökningen brukade ligga på ungefar 50-60 MW. TV-
serier brukar ha en liknande effekt, när Falcon Crest gick på tisdagskvällar och när Dynastin
gick på söndagseftermiddagarna i dansk TV brukade man kunna märka en effektökning i
Ingemar Stenmarks storleksklass. När det gäller TV-programmen så det nog så att Hylands
höma har varit det programmet genom tiderna som har haft störst inverkan på belastningen.
Det hände t o m att SK ringde SVT och begärde att de inte skulle dra över tiden alltför länge,
eftersom man då skulle få problem med att klara den höga belastningen - vattnet började ta
slut.

8 Belastningsprognosering med hjälp av neuralt nätverk, Ola Haglund och Olof Ericsson, LTH.
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10 DRIFTSSTÖRNINGAR

Det finns tvä kategorier av driftsstörningar, produktionsmedelsbortfall samt nätbortfall.
Produktionsmedelsbortfall innebär att ett kraftverk av något slag (vatten-, kärnkraft- e d)
stannar. Dessa driftstörningar är en faktor som man kan påverka genom underhåll och
reparationer. Nätet kan man till viss del påverka, men de flesta bortfallen är det lite man kan
göra för att förhindra. Nätfelen är ibland så pass allvarliga att de även påverkar kraftverken så
att dessa tvingas stanna.

Alla siffror jag nämner för 1990 kommer från Sydkrafts driftrapport 1990 Division
Produktion.

10.1 Varaktighet och frekvens
Den tid som en produktionsresurs inte kan utnyttjas påverkar naturligtvis börsen. Ju större
resurser och ju längre tid stoppet varar, desto högre stiger priset.

Det är alltså väsentligt för operatören att veta åtminstone hur långt stoppet kommer att vara,
detta gäller både egna stopp och andras. Låt oss ta ett exempel, låt oss säga att danskarna har
problem med sin största panna (690 MW) vilket gör att de har ett ston behov av att köpa
kraft. Det är dessutom dyrt för dem att starta andra pannor vilket gör att de deklarerar en
kostnad på 200 kr/MWh. Själv sitter vi med gott om vattenkraft vilket gör att vi deklarerar
100 kr/MWh, mittpriset blir därför 150 kr/MWh. Vi gör därför upp om 12 timmars affärer.
Låi oss nu anta att vi förlorar 200 MW i någon av älvarna. Eftersom vi inte vet hur länge
stoppet kommer att vara så avbokar vi nio timmars försäljning vilket SV får istället. Det visar
sig att stoppet endast varar i tre timmar och på grund av den goda vattentillgången blir jag
senare tvungen an spilla motsvarande sex timmar gånger 200 MW summa 1200 MWh. Dessa
1200 MWh skulle jag kunna ha sålt till danskarna för 180 000 SEK, men eftersom det
spilldes så blev intäkterna noll. Det jag vill ha sagt med exemplet är an det är nödvändigt för
operatören att ha en god uppfattning om hur långa driftstörningar hos olika produktionsslag
brukar vara.

Kärnkraftverken har två typer av stopp; reaktorn sätts i husturbindrift eller reaktor snabb-
stopp. Att reaktorn sätts i husturbindrift innebär att felet är av mindre allvarlig karaktär,
produktionen kan komma igång momentant när felet är avhjälp. Reaktorsnabbstopp är
allvarligare och betyder att det tar 5-10 timmar innan man kan vara igång igen. Detta kan
inträffa exempelvis när Ulf Adelsohn ska bada i reaktortanken.

1990 hade Barsebäcksverket två snabbstopp samt två mindre fel - totalt stod verket stilla i 39
timmar p g a fel.

Det finns för närvarande ingen statistik som visar hur länge vattenkraftverken är ur
produktion för olika fel. Inverkan av en fel varierar dessutom mycket beroende på hur många
turbiner det finns i kraftverket. En fel på en kraftstation som endast har en turbin är betydligt
allvarligare än om det finns fyra. I vissa fall (Umeälven) kan det t o m vara så att en trasig
turbin inte påverkar produktionen alls - det finns möjligheter an köra ner vattnet genom de
resterande turbinerna och ändå komma upp i den maximalt tillåtna tappningsvolymen.
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Kol- och oljekraftverken används så pass sällan att det inte finns några tillförlitliga
siffror på en "normal" driftstörnings varaktighet eller frekvensen.

Nätet råkar ut för tre typer av fel; ledningsfel, stationsfel samt övriga fel. Ledningsfel beror i
de flesta fall på åsknedslag (1990:54%) men även de hårda stormarna skapar störningar när
träd faller ned på ledningarna. Stationsfelen är de fel som inträffar i transformatorer,
omkopplare m m och dessa beror inte sällan på den mänskliga faktorn (1990: 17%). Tabell
10.1 visar det totala antalet fel på anläggningarna 400-40 kV och figur 10.2 visar den
genomsnittliga avbrottstiden för matningspunktema.

Felsort

Ledningsfel
Stationsfel
övriga fel

Summa fel

1980-
1989

130
91
41

262

Antalet fel

1990

166
101
314

314

Belastningsbortfall
MWh

1980-
1989

121
146
756

1023"

1990

349
128
104

581

Tabell 10.1 Totala antalet fel pa anläggningarna 400-40 kV (för 10-års-perioden anges
•edelvirdet).

nm i«i tar

Figur 10.2 Genomsnittlig avbrottstid för matningspunktema.
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11 KRAFTUTBYTE
Jag nämnde i introduktionen vem som kan handla med vem och jag nämnde dessutom att det
totalt omsätts stora mängder kraft. Frågan är då om man kan säga att det finns stora
möjligheter eller inte att utbyta kraft. Svaret blir naturligtvis ja, det finns alltid kraft till salu
förutsatt an rätt pris betalas. Den 12 januari 1987 låg man visserligen väldigt nära sitt
produktionstak, men om någon hade varit villig att betala tillräckligt mycket för den del som
trots allt var outnyttjad, hade detta med största sannolikhet gått. Det är alltså inte frågan om
det finns resurser utan om man är villig att betala priset.

Man skulle vid en första anblick kunna tro att priset stiger med ökad efterfrågan d v s det är
dyrast min i vintern, men tyvärr är det inte så enkelt. Kraftföretagen vet naturligtvis om an
efterfrågan är störst på vintern varför man ser till an köra alla vatten- och kärnkraftverk för
fullt under den tiden. Resultatet av detta har blivit an, när vi nu har haft så pass varma vintrar
de senaste åren, det har vintertid funnits en överkapacitet och priserna har därför sjunkit.

Man vet även an förbrukningen är mindre på sommaren varför många kraftverk revideras
under sommarmånaderna. Revisionerna har vissa somrar varit så många att man under
perioden från midsommar till semestern har varit tvungna att starta kondenskraftverk med
resultatet att priserna blir de högsta under året.

Under augusti och september kan priserna också stiga på grund av att alla vill spara sina
magasin till vintern.

Nu ska man inte tro an priset alltid uppför sig så här konstigt. Är vädret bara någorlunda
normalt så kommer också priserna att vara störst under vinterhalvåret eftersom man då är
tvungen an även köra med sina dyra produktionskällor, exempelvis kondenskraftverken.
Men eftersom de senaste vintrarna har varit ovanligt varma så har man sluppit kondensen och
dessutom fått för mycket vattenkraft vilket har gjort att det har inträffat en hel del konstiga
prisvariationer. Slutsatsen man kan dra är att det inte går att förutspå om priset blir lågt eller
högt - alltför mycket beror på vädret.
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12 ACKUMULERAD NEDERBÖRD
Med ackumulerad nederbörd menas den totala mängd som har samlas upp (eller ackumuleras)
under en viss tid på en viss plats. Nederbörden måste dessutom finnas kvar på platsen, den
får inte rinn? bort. Rinner den bort så drar man ifrån den bortrunna mängden från den
ackumulerade nederbörden. Det bästa exemplet på ackumulerad nederbörd är snö som inte
har smält.

När den ackumulerade nederbörden till huvuddel består av snö, får man en tidig varning på
hur mycket vatten man kan förvänta sig i magasinen när snön smälter. Snön är på samma sätt
som kraftverksmagasinen ett vattenlager som kommer att kunna utnyttjas. Man kan mäta
snödjupet med hjälp av radar för att sedan göra simuleringar för att få reda på hur mycket
vårfloden kommer att påverkas av snön (Amér, 1991 och Brandt, 1991). Denna information
är viktig eftersom det är mindre risk att tappa stora mängder om man vet att det finns gott om
snö som kommer an fylla på magasinen när vårfloden kommer, än om det finns lite.

Kommer nederbörden i form av regn så dröjer det inte lika länge för vattnet att ta sig ner till
magasinen. Den ackumulerade nederbörden kan nu ge en vink om hur lång tid det tar för
nederbörden att komma ner till magasinen. Har det regnat under en längre period och marken
är mättad med vatten (dvs den ackumulerade nederbörden är stor) så dröjer det inte mer än
någon timme innan man märker det på magasinsnivån. Har det däremot varit torrt en längre
tid (den ackumulerade nederbörd liten) kanske man inte märker av regnet överhuvudtaget
eftersom marken suger upp det mesta.

Vanligast är det att man ser en skillnad på magasinsnivån redan samma dag som regnet
kommer, med en topp dagen efter som sedan avklingar exponentiellt.

SK tar för närvarande in mätvärden från 5-10 mätstationer per älv. Mätningarna förser SK
med information om de ackumulerade nederbördsmängdema. Dessa är placerade lämpligt
med hänsyn till tillrinningsomrddena.

Man följer idag inte upp den ackumulerade nederbörden så noggrant som man skulle vilja.
Man har dock planer på att förbättra uppföljningen.
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13 VATTENDOMAR
Vattendomar är de bestämmelser som kraftföretagen måste följa när det gäller hantering av
vattenmagasinen till vattenkraftverken. De parametrar som man måste följa upp så att man
inte överträder vattendomama är,

* Magasinets dämningsgråns (DG)
* Magasinets sånkningsgräns (SG)

Minimi- och tnaximitappningsvolymer
Ändringar i tappningsmängd

Dämningsgränsen anger den högsta nivå som vattenytan får ha mätt i meter över havet. DG
kan skifta under året beroende på miljöhänseenden. Sänkningsgränsen motsvarar DG men då
det gäller den lägsta nivån. SG kan på samma sätt variera under året. Vattendomama anger
även vilken den största respektive minsta tappningsvolym (i m3/sek) man får tappa genom
kraftverket. Den minsta tappningsvolymen kallas ofta för skönhetsvatten. Slutligen så får
man inte ändra på tappningsvolymen alltför snabbt, det finns domar som reglerar hur stor den
maximala variationen i tappningsvolym får vara. Sollefteå kraftverk får måndagar kl. 12.00 -
20.00 under tiden 20/6 -10/8 exempelvis maximalt ha en variation på 150 m3/sek.

Nedan följer ett sammandrag över de viktigaste vattendomarna samt vissa andra data om
kraftverken i några av de älvar där SK har driftansvaret. Figur 13.1 visar från norr till söder
Umeälven, Ångermanälven, Faxälven, Indalsälven och Ljungan.

*

Figur 13.1 Karta över SK's norrlandsälvar.
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Magasinsinnehållet mäts inte i m3 utan man använder sig av ett mått som kallas timenheter
(TE) eftersom det är ett enklare mått att handskas med. En TE motsvarar 3 600 m3 (=1 m3/s
under en timme). Ett större mått är dygnsenheter (DE) vilket är detsamma som 24 stycken
TE. Anledningen till att man använder dessa mått är att man kan man få reda på hur stor
energi som vattenmängden innehåller genom att multiplicera antalet TE med
produktionsekvivalenten (prodekv). Prodekv beror bland annat på fallhöjden i kraftverket
och mäts i enheten MWh/TE (=MW/(m3/sek)). Prodekv är dessutom beroende på hur stor
mängd vatten det är som passerar turbinerna, varför jag har ritat prodekv-kurvor vid olika
tappningsmängder för de olika kraftverken.

TE/cm är ett mått som anger hur många TE man kan fä ut av en centimeter hög vattenyta som
befinner sig mittemellan SG och DG. Maxeffekten är den effekt i MW som kraftverket
maximalt kan ge. Samtliga siffror är angivna för kraftverket, för att få reda på hur mycket SK
disponerar får man multiplicera med dispositionsrätten.

13.1 Umeälven
Umeälven startar nära den norska gränsen inte långt från Tämaby och rinner på sin väg ner
mot Bottenhavet förbi bl a Lycksele, Vännäs och Umeå. Sydkraft har fyra kraftverk i älven;
Bjurfors övre (BJSÖ), Bjurfors nedre (BJSN), Harrsele (HSE) samt Pengfors (PFS).

NORGE :

old
BJÖRKFORS

FJÄLLNÄS_^.
GEJMifJ
FORSBÄCK _

AJAUREJ
GAROIKFORS

UMUISPEN _
S T E N S E I E - J
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RUSFORS

8ALF0RSEN |
BETSELEFOKSEN I

HÅUFORSEN
TUOOEN

JJURFORS
ÖVRE
BJURFORS
NEDRE ~

HARRSElE—l
PENGFORS_
STORNORRFORS.

C

z
m

Mob f I6XHW Km/

Figur 13.2 Umeälven
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SCHEMATISK BILD
av

UMEALVEN

STORJLKTAN

C n A EIVi. fiHl

r*v bruttomagat

iruttofollftejd rnp
1 tjurtct AB

Hamtit AB
KoriMlMnno AB
ftngfori AB
SJOvtMiMn M(l A|

^ KnflltHien ' dnfl

g ; • • - wwt«i tut-

^ ^ H«fl*ring i dMt

*•> i om m o

55



DEL III Faktorer som päverkar kraftbörsen

DG

SG

Maximitappning

Minimitappning

Magasin TE

TE/cm

Maxeffekt (MW)

Antal turbiner

Dispositionsrätt

Bästa verkningsgrad:

Prodekv

0.5 , .

BJSÖ

176.50

175.50

480

0

2500

25

46

3

100

BJSN

165.00

163.50

480

0

770

5.1

84

3

100

HSE

145.00

143.50

510

0

1350

9

223

3

37.31

PFS

90.50

89.00

480

0

800

5.3

56

3

100

0 | I I I I I M | | | | I I | | | 1 M I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
40 100 200 300 400 450
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13.2 Ångermanälven
Innan älven nått Kramfors och mynningen har den hunnit passera Vilhelmina, Åsele och
Sollefteå på sin vig ner från den norska gränsen. SK har bara ett kraftverk i SoUefteåforsen
(SLA).

Foltj

NORGE ;

STAlON-1
KOffSSEl-
BRANNA

Sta/a I »0000

T~*

Figur 13.3 Ångermanftlven
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IASEIE—•
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— SOLIEFTEAFORSEN

FORSMO

MOFORSEN

m

>

z

DG

SG

Maximitappning

Minimi tappning

SLA

10.25

9.25
9.00

790

95

1.6-31.8
1.9-31.5

vid korttidreglering

15.5-15.9, se även nedan

Skönhetsvanen samt maximal daglig tappningsvariation:

1.6 • 19.6 samt 11.8 • 31.8

Klockan
Minimal tappning
Maximal variation

07-08 08-20 20-07
95 150 95
ingen begränsning
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20.6 - 10.8

Klockan
Minima] tappning

Mindagar
Maximal variation*

Tisdagar - Fredagar
Maximal variation41

Lördagar
Maximal variation*

Söndagar
Maximal variation*

07-08
95

ingen

150

150

ingen

08-12
150

begränsning

150

150

begränsning

12-20
150

150

150

ingen

ingen

20-07
95

150

150

begränsning

begränsning

* eller veckomedelvattenforingen om denna är mindre än 150 m3/sek. Gäller där 150 m3/sek
angivits som maximal variation

Magasin TE

TE/cm

Maxeffekt(MW)

Antal turbiner

Dispositionsrätt

Bästa verkningsgrad:

prodekv SLÅ

o.i T

0,09 .

n no
U,Uö .

0,07 .

1000

8

52

3

100.00

0 , 0 6 I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | » i i i (m A 3/sek)

100 200 300 400 500 600 700 800

Prodekv gäller under sommartid, isbelagda vattenvägar kan medföra en minskning med 10-
20%.
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13.3 Faxälven
Faxälven börjar liksom de andra älvarna uppe vid den norska gränsen, men nu är vi i
Jämtland istället. Man passerar bl a Stömsund och Långsele innan Faxälven strålar samman
med Ångermanälven. Sydkraft har två kraftverk i älven; Edsele (ESE) och Hjälta (HTE).

NORGE
s-1

BRANNÄIVEN-1

BLÄSJÖFALIET - 1

JUNSTERFORSEN1

GADDEDE—!
BAGEDE—I

ULRIKSFORS-*
IÖVÖN—I

STORFINNFORSEN-I
RAMSEL£-J

EOSELE ->
MEJtFORSENJ

FORSSE—I
HJÄLTA —I

, Séala 1.I6O0O0C gm/ m

Figur 19.4 Faxälven

DG

SG

Maximi tappning

Minimi tappning

Magasin TE

TE/cm

Maxeffekt

Antal turbiner

Dispositionsrätt

ESE

145.00

144.40

240

50

480

8

60

2

50.00

HTA

92.24

90.00

270

0

1200

5.4

178

3

76.97
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Bästa verkningsgrad:

prodekv

0.8 j

0.7 . .

0.6 . .

0.5 -.

0.4 ••

0.3 . .

0,2 H

0 50 100 150 200 250

— HTA

- EDE

• (m*3/sek)

13.4 Indalsälven
Indalsälven börjar sitt flöde nära Åre för att sedan passera Östersund och Storsjön innan den
hittar ut till kusten strax non om Sundsvall. Sällsjö (SÄÖ) representerar SKs kraftverk.
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Figur 13.5 Indalsälven
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DG

SG

Maximitappning

Minimi tappning

Magasin TE

TE/cm

Maxeffekt

Antal turbiner

Dispositionsrätt

Bästa verkningsgrad:

prodekv SÄÖ

1.8

1,7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

SÄÖ

492.90

466.00

110

0

194 448

72

166

2

44.62

vid fallhöjden:

-H h
25

I I
50 75

- H
100 (mA3/sek)
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13.5 Ljungan
Ljungan är den av SK's norrlandsälvar som ligger längst söderut med början på gränsen
mellan Jämtland och Härjedalen och mynningen söder om Sundsvall. Sydkraft har sex
kraftverk i älven; Flåsjö (FLÅ), Trångfors (TRS), Rätan (RTN), Turinge (TIE), Bursnäs
(BNS) och Järnvägsforsen (JFN).

T«r«SnJ6n

TRXNQFORS——

* . ' f u tf y

Figur 13.é Ljungan
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Vattendomar för magasinen;

DG

Flåsjön - Grucken (FLÅ) 495.30

Lännässjön (TRS) 437.50

Skalsjön (TRS) 437.50

Äldåmagasinet (TRS)

Rätansjön (RTN)

Handsjön (TIE)

övresjön (BNS)

Holmsjön (JFN)

437.50

350.44

288.75

266.40

244.86

SG

465.00

436.50
437.20
436.10

435.45

349.94

288.45

266.25

240.44
241.44

20.2-5.6
6.6-19.2

1.3-vårfloden
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111 100

5600

500

1000

350

0

53 300

Anm.

max 4340 DE
från 1.10
max 30 cm
variation/dygn

15.5-30.6
regleringsförbud
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Minimi tappning
* veckomedel
Maximi tappning

Maxeff

Antal turbiner

Dispositionsrätt

Bästa verkningsgrad:

prod

0.4 .

0.3 -

0,2 -

0.1 -

ekvFLÅ

/

H ^_

» . - • — * - * • - .
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prodekv JFN

0,78 T

Vattenstånd Holmsjön

I — I — I — I — I — I — I — I — I - H — I — I — I — I — I — K (MW) OBS!

För att omvandla effekten till tappningsmängd gör följande; läs av prodekv- och effektvärdet,
dividera effektvärdet med prodekv och man får tappningsmängden. Exempel vid 244.86m är
högsta prodekv-värdet 0.741 vilket motsvarar 88 MW, 88/0.741=119 m3/sek.
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14 SKATTER & AVGIFTER

En faktor fom kraftindustrin i Sverige har fått lära sig leva med är det invecklade
skattesystemet som finns för beskattning av olika produktionsslag. Vattenkraftens och
kärnkraftens skattebörda är ganska enkel att utreda medan de fossila bränslenas är betydligt
svårare.

14.1 Kärnkraft och vattenkraft
Kärnkraftskattema är uppdelad i två kategorier, Barsebäcksverket och övriga kärnkraftverk.
Skattesatserna ser ut enligt följande;

Barsebäcksverket: 26 kr/MWh (direkt skatt: 2 kr, Studsvik: 1 kr,
upparbetning/slutförvaring: 23 kr)

Oskarshamnsverket: 21 kr/MWh (motsv. 2,1,18)

Vattenkraftskatten är istället beroende på kraftverkets byggnadsår och ser ut enligt följande;

Kraftverk byggda före 1973 betalar 20 kr/MWh

före 1977 men efter 1973 betalar 10 kr/MWh

efter 1977 betalar ingen skatt.

14.2 Fossila bränslen
Skatterna på de fossila bränslena kräver lite större matematiska kunskaper för att reda ut. Man
kan idag indela skatten i tre grupper, svavelskatt, koldioxidskatt (COi) och energiskatt. Man
kommer till nästa år att även införa en s k NOx-skatt som beskattar kvävoxider.

Skatt för svavel utgår alltid med beloppet enligt tabell 14.1.

Koldioxid- och energiskatt måste betalas om man använder bränslena till värmeproduktion.
Använder man däremot bränslet till cl- eller mottrycksproduktion så slipper man skatta. Har
man ett kraftvärmeverk som producerar både värme och el, skall man betala koldioxidskatt
för den del som värmeproduktionen står för (energiskatten slopades den 1/7 1991).
Skattesatserna finns i tabell 14.1.
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april 1991

Olja (kr/ton)

Kol (kr/ton)

Naturgas (kr/1000 m3)

Energiskatt CO2-skatt

540 720

230 620

175 535

Svavelskatt Energiinnehåll

55-215 9.88

210 10.84

0 7.3

(MWh/enhet)

Tabell 14.1 Skattesatser för fossila bränslen

Det är ganska enkelt att se att skattesystemet uppmanar till skatteplanering. Jag ska här ge ett
exempel; Låt oss anta att vi har ett kraftvärmeverk på 120 MW. Med hjälp av oljepannor kan
vi producera värme till centralvärmenätet. Skattekostnaden blir under en timme 17 900 kr.

Istället för att använda pannan som den är, så bygger vi till en turbin och en elpanna.
Tillbyggnaden gör att vi nu kan producera 90 MW värme och 30 MW el med den gamla
oljepannan. Men tack vare elpannan kan vi sedan göra om de 30 MW el till att istället bli
nästan 30 MW värme. Slutresultatet blir även här 120 MW värme, men eftersom koldioxid-
skatt endast skall utgå på den del man använder till värmeproduktion så sjunker
skattekostnaden till 10 700 kr (inkl elpanneskatt å 50 kr/MWh).

Resultatet av tillbyggnaden blir en minskad skattekostnad på 7 200 kr per timme. Det är
uppenbart att det är företagsekonomiskt lönsamt. Ser man det från en nationalekonomisk
synvinkel är det istället slöseri med resurser att bygga till en turbin och en elpanna.

Det finns för närvarande några utredningar som ska se över skattesatserna på kraft. Det finns
ett förslag om ytterligare en skatt på vattenkraft. Denna skulle vara 20 kr/MWh för
vattenkraftverk byggda tidigare än 1974.10 kr/MWh skulle det kosta för kraftverk byggda
1974-1987. Slutgiltig ställning tas under 1991.9

VA, nr 5 1990. s 70.
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15 FÖRVÄNTADE BRÄNSLEPRISER
Det är svårt an säga exakt hur bränslepriserna påverkar kraftbörsen. Att de påverkar är helt
klan, men börsen reagerar inte alltid på samma sätt. Om bränslepriserna på kol och olja går
upp brukar också priserna på börsen, på kort sikt, öka - men inte av de skäl som man
vanligtvis tror. En prisökning på olja och kol ökar inte börspriset på grund av att man nu får
dyrare produktionskostnader, ökningen beror istället på att man hellre sparar vattnet när
bränslepriserna är höga, för att inte hamna i den situationen att man är tvungen att använda
sina fossileldade kraftverk längre fram. Om vattentillgången däremot är god och om man tror
sig klara efterfrågan utan att använda de fossileldade kraftverken, kommer priset på börsen
inte att påverkas.

Om företagen sparar sitt vatten i rädsla för att behöva använda fossileldade kraftverk, kan
detta innebär att priserna t o m sjunker senare på året p g a bränsleprisökningen. När alla har
sparat sitt vatten kan det komma att bli överskott på kraft, vilket leder till prissänkningar på
börsen.

Olje- och kolprisema påverkan på börsen hänger i stor grad samman med tillgången på
vattenkraft.

Uranpriserna påverkar oftast inte börsen eftersom börspriset återspeglar marginal-
kostnaderna. Kärnkraft har låga rörliga kostnader varför dessa normalt inte används vid
affärer. Om man tvingas reglera kärnkraften kan kostnaderna ibland bli så pass stora att de
påverkar börspriset. Det är istället kostnaderna för olje-, gas- eller kolproduktion som
används på börsen.
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16 ÅRSMAGASIN
Årsmagasin är definierat som de magasin som man kan använda för an reglera på årsbasis.
Det finns både ettårsmagasin och flerårsmagasin där de senare är större än de förra med
avseende på regleringsgraden.

Årsmagasinen är kanske den viktigaste energikällan man har att bevaka. Kärnkraften är lätt att
stänga av eller köra för fullt under längre tidsperioder, samma sak gäller olje- och kolkraft-
verken. Vattenkraften har inte samma möjligheter att köra för fullt under längre perioder -
vattnet tar slut Det är alltså mycket viktigt an planera användningen av årsmagasinen på ett så
fördelaktigt företagsekonomiskt vis som möjligt. Värdet av ett enda årsmagasin, när det är
fullt, kan vara upp till 80 Mkr10.

16.1 Regleringen
Ett regleringsföretag kontrollerar regleringen av samtliga årsmagasinen i en älv. Reglerings-
företaget arbetar efter en grundplan som sträcker sig fram till nästa vårflod. Denna grundplan
revideras av ägaren ungefär varannan månad under vintersäsongen. Under vårfloden,
sommaren och hösten så sker revideringen oftare. Grundplanen görs upp av ägaren med
hjälp av normalplanen för älven, de verkliga värdena samt den strategi som ägaren vill
utnyttja för de olika magasinen.

Jag ska nu nämna de faktorer som ägaren tar hänsyn till när han gör upp sin strategi och plan
(ordningen på faktorerna är godtycklig)11;

Priset på alternativ energi spelar roll på så sätt att man är uppmärksam på hur olje- och
kolpriserna varierar. Om olje- och kolprisema går upp så vill man inte riskera att behöva
använda dyr olje- eller kolkraft senare på säsongen, vilket gör att man inte tappar lika mycket
som planerat. Man kontrollerar det alternativa priset både på sina egna och på Nordels
produktionsresurser.

Omvärldsfaktorer vilka innefattar bl a de nordiska kraftbolagens möjligheter att sälja/köpa
kraft, kärnkraftsrevisioner, haverier, konjunkturen är en viktiga parameterar.

Fyllnadsgraden påverkar regleringen eftersom man inte vill ha magasinen alltför fulla då
ett plötsligt regn skulle kunna svämma över magasinet och värdefullt vatten skulle gå till
spillo.

Den ackumulerade nederbörden och tillrinningsprognoser ger en indikation på hur
mycket vatten som kommer att rinna till inom den närmaste tiden och därmed också hur
mycket vatten man kan tappa.

Väderprognoser ger också en indikation på hur stor tillrinningen kommer att bli, men tids-
horisonten är något längre eftersom det måste regna och först därefter kan det läggas till den
ackumulerade nederbörden.

10
n

Håckren (Sällsjö), 250 kr/MWh.
Faktorerna komma från intervju med Bo Karlsson.
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Det ovanliggande kraftverket påverkar det egna magasinet genom an tillrinningen ökar
om det föregående kraftverket tappar.

De nedanförliggande magasinen påverkas av hur jag tappar varför jag inte själv kan
bestämma fritt hur mycket jag vill köra ner. För an jämka samman de olika kraftverksägama
gör man så att man tar in önskemålen från samtliga ägare. Man beräknar och tillåter en
tappningsmängd motsvarande en viktat medelvärde av vad de olika stationerna har önskat att
få tappa. Genom kraftbyte fördelar man sedan effekten så an alla får den effekt som de vill
ha. Tack vare detta systemet kan man lättare hålla sig till sina strategier oavsett vad de andra
kraftstationerna gör.

Avtal mellan kraftbolagen.

Kraftverkets tappningsförmaga, d v s hur mycket vatten man kan köra igenom kraft-
verket.

Avställningar - både av det egna kraftverket som av kraftverk upp- och nedströms.

Regleringsgraden d v s årstillrinningen i förhållande till magasinets storlek. Magasinet
kan användas strategiskt olika beroende på om det är ett en-årsmagasin eller om det är en fler-
årsmagasin.

Den lokala opinionen har fått allt större betydelse för hur man reglerar magasinen, det
finns t o m regler som anger hur hög ytan skall vara under vissa delar av året för att det ska
vara estetiskt tilltalande. En annat exempel är an man kan inte tappa för mycket under den
tiden då änderna bygger bon. Gör man detta så kan bona, vilka ligger nära strandkanten,
sköljas bort.

Magasinets placering i älven har betydelse. Om det inte finns några fler kraftverk
nedströms an ta hänsyn till är man betydligt friare när det gäller mängden man kan tappa och
när. Karaktären på magasinet brukar också skilja sig beroende på var i älven det befinner sig
- ju längre ned i älven desto mer av korttidsregleringskaraktär har magasinet.

De faktorer som jag nämnt är vad man kallar första ordningens faktorer d v s de är de
viktigaste. Andra och tredje ordningens faktorer har betydelse för regleringen men är inte lika
viktiga. Några andra och tredje ordningens faktorer är,

Alternativkostnaden, om man sparar vattnet i hopp att få ett bättre pris senare så förlorar
man samtidigt intäkter man kunde ha fått om man utnyttjat vattnet tidigare exempelvis ränta
om man väljer an sätta in pengarna på banken. Man skulle även kunna betala tillbaka lån eller
göra någon annan finansiell transaktion.

Vattenytans nivå har jag tidigare sagt var en första ordningens faktor om man beaktar
risken för att överskrida vattendomar eller överrinning. Ligger ytan däremot inte i farozonen
för detta räknar man nivån som en andra ordningens faktor • ju högre upp ytan befinner sig
desto större är energiinnehållet i vattnet.
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17 REVISIONER

En revision är en planerad avställning av en kraftverk eller en kraftledning.

17.1 Kärnkraft
Ett kärnkraftverk är vanligtvis under revision mellan 2-6 veckor per år. Under denna tid görs
större och mindre reparationer och service. Eftersom det blir stora produktionsbortfall när ett
kärnkraftblock tas ur drift (450-1150 MW/block) och eftersom man tar upp till fyra block ur
drift samtidigt, så samordnas revisionerna.

I Sverige finns det en organisation som heter KAS vilket står för Kärnkraft, Avställning,
Samordning. Organisationen består av SK, SV, Oskarshamns Kraftgrupp AB (OKG AB)
samt Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA). Som observatör på mötena finns det även en
representant från Tellisuuden Voima OY, Finland.

Man försöker få alla revisioner att infalla under perioden maj-oktober eftersom förbrukningen
är som minst då. Revisionerna görs upp med hjälp av fem-års planer. Man tar då hänsyn till
kraftsituationen och de tekniska resurser som finns tillgängliga. Det är ofta samma personal
som åker runt mellan de olika blocken för att handha revisionerna. Detta är anledningen till
varför Tellisuuden Voima finns representerade vid mötena - ABB Atom har byggt två av
finländarnas reaktorer.

17.2 Övriga kraftverk och kraftledningar
Vattenkraftverken revideras beroende på vattensituationen. Ett lågt magasinsinnehåll
innebär en mindre risk för spill, varför det kan vara lämpligt med revisioner under denna tid.
Alla vattenkraftverk revideras inte heller varje år. Revisionerna är väldigt kraftverksberoende.

Fossileldade kraftverk revideras av samma skäl som kärnkraftverken på sommaren då
förbrukningen är låg.

Kraftledningar revideras också på sommaren. Revisionerna för det södra stamnätet
samordnas mellan SV, SK och de sjäUändska kraftbolagen så att överföringen kan ske så
ostört som möjligt. Danmark importerar som mest under sommarmånaderna, varför de också
vill kunna påverka revisionerna.
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18 INFORMATIONSÖVERFÖRING

Som vi säg i del tre har operatörerna på Sydkraft (SK) många parametrar att hålla reda på.
Man kan sammanfatta de viktigaste parametrarna tillsammans med dess källor,

Väderdata består av tre delar, temperaturen, solintensiteten samt vindhastigheten och fäs via
telefax frän SMHI och egna väderstationer.

Förbrukningsprognoser gör man själv med hjälp av referensdygn som finns lagrade i
DIKTA och ovan nämnd väderdata.

Driftsstörningar upptäcker man genom DIKTA. Mer information får man via
telefonkontakt med den berörda enheten.

Kraftutbytesmöjligheterna får man via telefonkontakt med andra kraftföretag.

Vattendomarna finns dels i DIKTA dels i olika pärmar.

Skatterna hittar man delvis i DIKTA.

Förväntade bränslepriser kommer regelbundet från ett av SKs dotterbolag United Fuel.

Årsmagasinsrapporter får man från vattenregleringsföretagen via fax.

Revisionerna är man själv med och planerar.

18.1 Informationsöverföringsproblem?
Det är viktigare att övervaka faktorer som ändras ofta än de som ändras sällan. Det är också
viktigare att övervaka faktorer som påverkar mycket än de som påverkar lite. Utifrån dessa
två påståenden ställs informationsöverföringen olika mycket i fokus. En sak scrc ir.i
förändras och som dessutom inte är viktig ställer inte informationsöverföringen oå nägra
svära prov. Ett mer kritiskt överföringsproblem uppstår när man vill överföra viktig och
föränderlig information. Detta ställer stora krav på hur man utformar informations
överföringen så att budskapet når fram. De faktorer som är viktiga och föränderliga kräver en
större uppmärksamhet, bättre och mer genomtänkta överföringskanaler än de som inte är
viktiga och föränderliga. Jag ska nu diskutera om de ovan nämnda faktorerna innebär ett
problem eller inte.

Väderdata är den viktigaste parametern ocg den ändras dessutom ofta. Operatörerna får idag
denna information via telefax och lägger sedan in denna i DIKTA. Överföringen fungerar bra
och det enda som man skulle kunna önska var att det lades in i DIKTA automatiskt

Varken förbrukningsprognosema eller revisionerna ställer till några problem eftersom man
själv gör dessa.
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Driftstörningarna är som tur är inte sfl frekventa men när de väl inträffar kräver de omedelbar
uppmärksamhet. När det väl inträffar en störning så plingar det till i DIKTA samtidigt som
telefonerna börjar gå varma. Dagens system anser jag därför fungera bra.

Det finns inte många andra sätt att få reda på om någon är intresserad av att köpa eller sälja
kraft än att ta kontakt med personen eller företaget i fråga. Man gör det idag på det smidigaste
sättet - man ringer varandra, vilket hittills har fungerar bra.

Skatter och vattendomar ändras inte så ofta varför dessa faktorer inte ställer till några problem
för operatörerna då det gäller att inhämta information. Lär man sig dem inte idag så går det
alltid att lära sig dem irnorgon - de ändras ju inte så ofta.

De förväntade bränslepriserna ställer inte heller till några större problem eftersom denna
faktor räknas som mindre viktig och man behöver därför bara känna till de långsiktiga
förändringarna.

Man får rapporter om magasinsnivåerna varje vecka tillsammans med en massa annan
statistik. Då Sydkraft har ungefär ett hundratal magasin att bevaka är detta ingen lätt uppgift.
Mängden data är så pass stor att det bara är en enda person (Bo Karlsson) som har tillräckligt
med kunskap om de olika magasinen för att få något vettigt ut av den. Det hade naturligtvis
varit önskvärt att alla skulle ha denna kompetens, men eftersom detta inte är möjligt har vi ett
problem. Problemet ligger i att om denna person inte har tillräckligt med tid för att tolka
informationen så kommer delar av denna inte utnyttjas. Det finns naturligtvis många förslag
på lösningar, man kan exempelvis låta personen räkna fram alla tappningsmängdtr för
samtliga kraftverk. Problemet med detta skulle vara att det skulle ta alltför mycket tid i
anspråk. En lite "mjukare" alternativ där man ger operatörerna mer frihet är att rangordna de
magasin och älvar man först ska använda. Nackdelen med detta är att man överlåter en del
godtycke till någon nom kanske inte har tillräckligt med kunskaper för att på bästa sätt
förvalta denna ökade frihet. Man har dessutom kvar problemet med att endast en person
behärskar tekniken - vad händer när denna person blir sjuk eller är på semester? Som jag ser
det är den bästa lösningen att operatörerna istället får tillgång till kunskapen om magasinen.
Det är orealistiskt att tro att alla operatörer kan lära sig allt man behöver om alla dessa
magasin, varför det bara återstår ett alternativ. Man förser operatörerna med ett hjälpmedel så
att de har möjlighet att lära sig rnagasinshanteringen, vilket jag grundligare kommer att
diskutera i kapitel 19.

Revisioner är fasta i tiden och planeras oftast långt i förväg, varför det är svårt att inte ta del
av denna information oavsett i vilken form den kommer d v s överföringen innebär inget
problem.
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19 LÄMPLIGT OMRÅDE FÖR ATT ANVÄNDA
EXPERTSYSTEM ?

Expertsystem (ES) kan byggas på tre olika sätt beroende på hur man vill att ES:et ska
interagera med andra datorer.

Fristående ES innebär att de inte har kontakt med några andra datorer. Man har därför stor
handlingsfrihet då det gäller att välja datortyp och programpaket till ES.et.

Inbyggda ES kan inte vara fristående då de måste kommunicera med en annan dator for att
få information från denna. Med hjälp av informationen från denna dator tillsammans med sin
egen kunskapsbas och användarens indata kan det inbyggda ES producera resultat

Realtids-ES är ett försök att helt integrera ett ES i verksamheten, så att man inte har något
behov av en användare som förser det med data. ES.et ersätter här den person som tidigare
har fattat beslut g"nom att bara kommunicera med andra datorer.

Man kan vidare dela in ES i två grupper efter hur de används;

Kritikersystem förutsätter implicit att användaren är väl insatt i ämnesområdet.
Användaren gör upp en plan på hur han tänker att gå tillväga för att lösa problemet. Han
matar in planen i ES:et och ES:et kritisenr sedan lösningen. Miller (1984) ger ett exempel på
hur man kan använda kritikersystem inom medicin. Läkaren gör upp en plan på hur han
tänker söva en patient under en operation. ES.et granskar planen för att se om det finns
bedövningsmedel som inte bör användas med tanke på patientens sjukdomsbild m m. ES:et
påpekar eventuella icke lämpliga kombinationer och förklarar varför. Kritikersystem lämpar
sig dessutom mycket väl som utbildningshjälpmedel. Eleven ställs inför ett problem, han
funderar och kommer fram till en lösning. Han tar sedan och presenterar lösningen för
kritikersystemet som då kritiserar den.

Konsulterande system är det klassiska sättet att använda ES, fungerar på så sätt att
användaren matar in indata till ett ES i dialogform - ES:et frågar och användaren svarar.
Därefter producerar ES:et en lösning eller en plan på hur man ska lösa problemet.
Användaren behöver därför inte ha några större kunskaper i ämnesområdet utan bara
allmänna datakunskaper. Harmon/King (1985, kap. 2,6) ger ett exempel på hur ett ES kallat
MYCIN kan diagnosera olika typer av hjärnhinneinflammation. Läkaren besvarar de frågor
som MYCIN staler, varefter MYCIN ställer en diagnos. I detta fallet slipper läkaren att
tillkalla specialister när hans egna kunskaper om hjärnhinneinflammationer inte räcker till.

Skillnaden mellan kritikersystem och konsulterande system ligger alltså i att kritikersystemet
kräver en insatt användare som klarar av att ge ett lösningsförslag till ES:et. Användaren av
ett konsulterande system behöver inte kunna så väldigt mycket - det är ES:et som står för
kompetensen. Man kan också säga att ett konsulterande system sprider kunskap dit den inte
tidigare fanns, på ett helt annat sätt än kritikersystem som kräver att kunskapen redan finns.

Kostnadsmässigt blir alltid konsulterande system dyrare än kritiserande eftersom det är
enormt mycket svårare att bygga ett konsulterande system. Det konsulterande systemet måste
ha en väldigt stor kunskapsbas för att det själv ska kunna producera lösningar. Ett
kritikersystem kan däremot bli nästan hur billigt som helst. Det enklaste kritikersystemet
behöver i princip bara övervaka att man inte trycker ned en viss knapp - det är inte mycket till
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sy *em men man kan kalla det för kritikersystem om man vill. Beroende på hur mycket det
får kosta finns kritikersystem frän knappövervakaren till verkligt komplexa system. Det är
inte konstigt att kritikersystem är billigare eftersom vi alla vet är det alltid lättare att kritisera...

19.1 Centrala kontrollrummet på Sydkraft
Som jag ser det så finns det bara två sätt man kan använda sig av när det gäller att att bygga
ett ES till det centrala kontrollrummet. Man kan antingen välja ett fristående eller ett inbyggt
ES. Jag tror inte det är möjligt av säkerhetsmässiga skäl att göra ett realtids-ES som skulle
ersätta operatörerna. Man skulle aldrig kunna göra ett ES som skulle kunna fungera till
100%, varför man inte skulle kunna uppfylla de säkerhetsmässiga kraven. Ett helautomatiskt
system skulle kunna skapa "cirkelproblem". Om systemet skulle sluta och fungera, så skulle
det kunna innebära att konsumenterna blev utan elektricitet. Men det skulle också kunna
innebära att systemet själv blev utan kraft!

Det finns då fyra olika alternativa ES som skulle kunna passa in i det centrala kontrollrummet;
ett fristående kritikersystem, ett fristående konsulterande system, ett inbyggt kritikersystem
och slutligen ett inbyggt konsulterande system. De fyra systemen ska vara heltäckande d v s
de ska övervaka alla beslut.

Ett fristående kritikersystem (FQ) skulle innebära en fristående dator där operatörerna kan
mata in sina planer för dagen, varefter ES:et skulle ge kritik på lösningen. Fördelama med ett
sådant system är att det tar tillvara på operatörernas kompetens och det ger operatören en
feedback på vad han gjort. Systemet skulle också vara den billigaste av de fyra att
genomföra. Som jag ser det så finns det en nackdel med denna lösning, och det är risken att
man inte kominer att använda det för mer än utbildning. Människan är av naturen lat och när
väl nyhetens behag har lagt sig, så tycker kanske de mer rutinerade operatörerna att det är för
mycket arbete med att lägga in all den data som systemet behöver, varför man slutar att
använda det.

Det fristående konsulterande systemet (FK) för med sig samma nackdel som det ett FQ d v s
att det kanske inte kommer att utnyttjas till mer än utbildning. Jag ser denna risk som ännu
större här, än för det FQ, eftersom ett FK lätt kan ses som en rival till de mer erfarna
opertörema som därför slutar att använda det. Ett FK skulle dessutom bli dyrare än ett FQ.
Fördelama med en FK är att man inte behöver ha lika stor kompetens som med ett FQ.

Ett inbyggt kritikersystem (IQ) skulle medföra att ES:et måste ha kontakt med DIKTA för att
kunna hämta aktuell information. Operatören ska använda DIKTA som normalt. Ett IQ skulle
sedan granska de planer som operatören lagt in för att sedan kritisera dessa. Fördelama med
ett IQ är att det bibehåller operatöremas kompetens samtidigt som det inte tar någon extra tid
att använda det. Nackdelen och svårigheten med en sådan här lösning ligger i
kommunikationen med DIKTA. Det kan vara svårt att överföra data från DIKTA till ett ES.
En annan nackdel ligger i an denna lösning är dyrare än ett FQ.

Det inbyggda konsulterande systemet (IK) tar bort en av de fristående systemens nackdelar,
nämligen problemet med att det tar tid att lägga in alla data i ES. Priset man får betala för detta
är kostnaden • IK blir det dyraste av de fyra alternativen. På samma sätt som för IQ kan man
få problem med anpassningen till DIKTA. Fördelen med systemet ligger i att systemet inte
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kräver speciellt mycket av användaren. IK producerar själv, med hjälp av indata från
operatören och DIKTA, en lösning.

Gemensamt för alla system är att det måste finnas en undervisningsdel. Med hjälp av denna
ska man kunna simulera händelser som operatören sedan måste ta hand om.

19.1.1 Förslag

Efter att ha studerat de fyra olika alternativen tillsammans med alternativet: en konventionellt
program, har jag kommit till slutsatsen att jag skulle vilja förorda alternativet med ett inbyggt
kritikersystem, främst på grund av följande faktorer;

* Ett kritikersystem skulle bevara (och förbättra) kompetensen hos operatörerna.

* Kritikersystemet skulle inte stjäla någon tid från operatörerna utan det skulle kunna
köras jämlöpande med de andra datorsystemen.

* Ett system som inte konkurrerar med operatörernas kunskaper accepteras lättare.

* Ansvaret för besluten skulle fortfarande vara kvar hos operatören.

* De beslut som tas är ofta subjektiva, det finns inget rätt eller fel, ett kritikersystem
tillåter olika lösningar.

* Utbildningen av nya operatörer (och redan verksamma) kan ske naturligt och
kontinuerligt med ett kritikersystem.

* Kostnaderna för systemet bör inte bli alltför stora.

* Konventionella program skulle inte på ett tillfredsställande sätt kunna ta hand om den
stora mängd tumregler och korsreferenser som det handlar om.

Systemet bör vara så utformat an det har bland annat följande egenskaper,

Det skall kritisera all data som operatören lägger in i DIKTA.

Man ska via en terminal kunna ge restriktioner rörande användningen av olika produktions-
slag. Exempelvis ska man kunna hindra att man använder vissa kraftverk under vissa tids-
perioder.

Restriktionerna ska vara bindande men det ska även finnas "restriktionsmöjligheter" som
endast är rådgivande.

Man ska kunna lägga in egna maximala och minimala magasinsnivåer, vilka ska vara lätta att
ändra vid behov. Nivåerna kan exempelvis grundas på normalplanen, från vilken man sedan
kan göra gränser uppåt och nedåt.

Om systemet kritiserar någon del av operatörens plan ska den ge anledningen till detta samt
en alternativ lösning.
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Eftersom operatörerna inte har tillräckligt med kunskaper är det nödvändigt med en ordentlig
dokumentation av magasinshanteringen, för att kunna utnyttja systemet till fullo. Den hjälper
till att lösa överföringsproblemet i kapitel 18, eftersom det ger operatörerna en möjlighet att
lära sig magasinshantering. Hanteringen av årsmagasin skulle då inte längre vara kritisk när
fler personer behärskar hanteringen till fullo.
En regel1 i ett sådant här kritikersystem skulle kunna se ut enligt följande;

Om priserna på börsen är höga

fyllnadsgraden på magasinet är större än 95%

inga vattendomar hindrar

Då ska tappningsvolymen vara mellan 70 och 100% av maximal tappning

19.1.2 Alternativ lösning

Om man anser att ett inbyggt kritikersystem som övervakar hela driften blir för dyrt eller att
det inte går att implementera är det bästa alternativet ett fristående konsulterande expertsystem
som bara har till uppgift att övervaka magasinshanteringen.

Anledningen till att det skulle vara ett konsulterande system och inte ett kritikersystem är att
operatörerna inte har tillräckliga kunskaper om magasinshantering för att de till fullo skall
kunna utnyttja ett kritikersystem som bara handhar magasinshanteringen.

Ett konsulterande system skulle Öka operatörernas kunskaper om magasinshantering så att
detta inte längre var ett kritiskt informationsöverföringsproblem. I och med att man sprider
kunskapen till fler personer blir man inte längre beroende av att nyckelpersonen ska hinna
med.

För en introduktion till regelskrivning se Larsson/Persson, 1987.
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20 SLUTSATSER
Utifrån huvudproblemet vill jag komma med fyra delområden som kan få PDP an göra ett
bättre resultat. Det första jag tycker man bör göra är att dokumentera magasins-
hanteringen. Skälet till detta är tre; för det första skulle man tvingas an sätta sig ner och
grundligen tänka igenom och formulera de strategier man idag använder sig av. För det andra
kan man använda den färdiga dokumentationen i utbildningssyfte på samma sätt som denna
uppsats. Sist men inte minst innebär dokumentationen det första steget i utvecklandet av ett
expertsystem (ES). Man bör vara klar med dokumentationen av magasinshanteringen innan
man tar beslut om man ska implementera ett ES eller ej. Anledningen till detta är att det är
svårt an överblicka komplexiteten av magasinshanteringen innan man gjort dokumentationen.
Om man upptäcker att hanteringen blir för komplex för att det ska vara ekonomiskt
försvarbart att göra implementeringen, har man åtminstone en dokumentation av
magasinshanteringen. Denna man kan använda som utbildningsmaterial och som hjälpmedel
till operatörerna i frånvaro av ett ES.

Finner man att det är ekonomiskt lönsamt att implementera ES:et förordar jag ett inbyggt
kritikersystem. Detta skulle effektivisera och förbättra magasinshanteringen och den
dagliga verksamheten genom att systemet kritiserar de beslut operatören gör och ger honom
feedback. Systemet skulle dessutom lämpa sig alldeles utmärkt för utbildning av nya
operatörer och underlätta informationsöverföringen. Skulle man anse att systemet blir för
dyrt, är ett fristående konsulterande expertsystem en billigare lösning. Detta skulle också
effektivisera och förbättra magasinshanteringen men inte den dagliga verksamheten.

Det tredje området som jag skulle vilja kommentera är utbildningen av nya operatörer. Jag
tror att man kan utbilda en operatör snabbare om det finns bra undervisnings-
material. Innehållet i del II och III ska kunna användas som introduktion till nya operatörer.
Dessa delar ger en översiktlig beskrivning av verksamheten samt de faktorer som operatören
måste ha klart för sig innan han själv kan sätta sig ner och vakta. Vissa delar av del III
innehåller dessutom väldigt detaljerade uppgifter som även redan verksamma operatörer kan
ha nytta av i sin vidareutbildning. Ett av syftena med uppsatsen var att producera en
dokumentation som skulle kunna användas som utbildningsmaterial. Del II och III lämpar sig
utmärkt till detta.

Det fjärde och minsta området där jag kan se förbättringar är driftsstömingar. Man har idag
inte mycket statistik över olika kraftverks driftsstoppsvaraktigheter. Det finns
vissa tumregler rörande kämkraftsstopp, men inga alls om vattenkraftverk. En bättre statistik
över vattenkraftverken skulle kunna spara pengar, se exemplet sidan 49.
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20.1 Generella slutsatser
Utifrån de erfarenheter och det sätt jag har arbetat efter, skulle jag vilja dra några generella
slutsatser.

Traditionella expertsystemsutvecklingsmodeller, exempelvis den adaptiva vattenfalls-
modellen, förutsätter an man innan projektet startar vet om området är lämpligt eller ej för ES.
Kunskapsingenjören och kunden går efter en förstudie igenom problemen och fattar sedan ett
beslut huruvida ett ES skall implementeras eller ej. Först därefter sker kunskapsinsamlingen
och domändefinitioner m m som ett led i utvecklandet av ES:et. Ett sådant tillvägagångssätt
fungerar bra om man på ett tidigt stadium är säker på att det går att implementera ES:et till
rimliga kostnader. Problemet med dessa modeller är att man på förhand måste veta om det går
att implementera systemet eller ej. Skulle det visa sig, efter ett par månader, an det inte går an
implementera systemet har man lagt ut en massa pengar i onödan. Det kan också inträffa det
motsatta d v s man vågar inte starta en projekt där man är osäker på om det kommer an lyckas
eller ej. Kanske går man miste om ett väldigt bra system tack vare att man inte vågade starta
projektet p g a osäkerheter,.

ES-utveckling medför en positiv bieffekt eftersom man tvingas fundera över
varför man gör saker på ett visst sätt. Det är inte bara ett bra system man förlorar
utan även denna bieffekt när man beslutar sig för att inte starta projektet. Bieffekten kan i
många fall vara lika viktig som själva ES:et. Slutsatsen blir att det kostar om man inte gör
projektet och det kostar om man misslyckas. Hur kan man då undvika att hamna i denna
situationen?

Jag menar att hela kunskapsinsamlingen ska vara klar innan man tar ställning
till om man ska implementera systemet eller inte. Vad tjänar man då på detta? Jo,
om man efter kunskapsinsamlingen upptäcker att domänen av någon anledning inte går att
implementera, så har man inte slösat bort en massa tid och pengar. Man har fått den positiva
bieffekten som kunskapsinsamlingen medför och man har dessutom dokumenterat den
kunskap som finns. Domänkunskapen kan sedan spridas till fler personer. Syftet med ES är
an sprida kunskap från en fåtal till ett flertal. Om detta sedan sker i form av ett ES eller i form
av en rapport spelar i praktiken inte så stor roll.

Det viktiga är alltså att göra klar dokumentationen innan man börjar med implementeringen.
Jag har åskådliggjort min förslag i form av en modell i figur 20.1, sidan 83.

Nackdelen med modellen är att det färdiga ES:et blir dyrare än om man använt traditionella
modeller. Detta gör an modellen lämpar sig bäst på de områden där man är osäker om en ES
skulle kosta mer än det smakar, men där man ändå är intresserad av an veta om man skulle
kunna använda ett ES. Dessa områden är vad jag skulle vilja beteckna som tveksamma
områden. Ordet tveksam betonar att det rör sig om områden där man inte vet om det är
lämpligt med ES eller ej.

Man skulle dessutom kunna göra modellen ännu mer generell genom an säga an den även kan
användas vid andra typer av beslutstöd, där man behöver samla in kunskap, än ES.
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Översiktsintervju

Strukturerad/
fokuserad intervju

Behövs
r ^ s . förtydligande?

Implementering?^S--£L

Expertsystem

Dokumentation

Figur 20.1 Modell för expertsystemsutveckling pa tveksamma områden
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20.2 Förslag till fortsatta studier
Modellen i figur 20.1, sidan 83, är väldigt enkel - den skulle kunna utvecklas.

Kraftbörsen använder sig av ett rnittprissystem som går ut på att säljare och köpare delar
vinsten lika. Är denna konstruktion bra ur företagsekonomisk och nationalekonomisk
synvinkel?

När man deklarerar sina kostnader på kraftbörsen använder man sig av de rörliga kostnader.
Gynnar eller missgynnar detta Sydkraft?

Årsmagasinen är ett viktigt energilager - hur optimerar man användandet av dessa?

20.3 Vad uppsatsens tillför
PDFs verksamhet har undersökts och man har lämnat förslag på områden som skulle kunna
bli bättre.

Vid utbildning av operatörer finns det idag ingen dokumentation rörande arbetsuppgifter,
arbetssätt eller om de faktorer som påverkar kraftbörsen. Uppsatsen har gett operatörer under
utbildning en källa där de kan hitta sammanställt material.

Uppsatsen ger förslag på en modell som kan användas på s k tveksamma områden vid
expertsystemsutveckling.
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A GLOSSAR
Artificiell intelligens

Bruttoförbrukning

DIKTA

Domän

Domänexpert

Dämningsgräns

Expertsystem

Flerårsmagasin

Gul VHI

Heuristik

Husturbindrift

Induktionsprogram

Inferens

AI, är ett delområde inom datavetenskapen där man
försöker bygga program som löser problem på ett sätt
som vi betecknar som intelligent Viktiga områden inom
AI är, taligenkänning, smarta robotar och expertsystem.

Den totala energiförbrukningen inom ett område.

Driftens Informationssystem för Kraft, Transmission
och Avräkning är ett programpaket som innehåller
inform? .>»'. om bl a den nuvarande produktionen i de
stor?. •'./ ir som Sydkraft har intresse i, kämkraft-
prr ' .ionen, hur mycket de fossileldade kraftverken
'-•. 'acerar, vilka affärer som man gjort med andra
/uaftbolag, belastningen m m.

En begränsad uppsättning kunskap.

En roll som en eller flera personer innehar. Dessa
personer ska ha stora kunskaper och erfarenhet av
problemlösning i den speciella domänen. De betraktas
som experter på domänen.

Den högsta nivå som vattenytan får ha i ett magasin
enligt en vattendom.

Ett dataprogram som utnyttjar expertkunskap för an nå
slutsatser och resultat i ett begränsat problemområde.
Resultaten är kompatibla med en mänsklig experts. Jag
använder ibland beteckningen kunskapsbaserade
system som synonym.

Vattenmagasin där den totala magasinsvolymen
överstiger ett års tillrinning och som används för att
reglera över en tidsperiod som sträcker sig mer än ett år.

Den operatör som har hand om veckoplaneringen när
det gäller försäljning, inköp och produktion av elkraft.

läran om metoder som är användbara, men som ej leder
till garanterad lösning.

Tillstånd då man stänger av ett kärnkraftverks
elproduktion under kortare tid Man stänger av
generatorerna men inte kärnreaktionen i reaktorn.

Ett program som, med hjälp av de exempel som man
presenterar för det, automatiskt kan skapa egna regler.

Slutsats (eng. inference).
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Kraftbörsen

Kunskapsingenjör

Kunskapsinsamling

Lastnormalisering

Lastprognosering

Mittprismodellen

Normalplanen

Reaktorsnabbstopp

Regleringsgrad

Repertory grid

Revidera

Röd VHI

Den inrättning där de olika kraftbolagen i Norden säljer
och köper elektrisk kraft. Ordet börs betonar att det rör
sig om en marknad som är öppen för påverkan frän de
fria marknadskrafterna samt att det finns ett flertal
aktörer som fritt sinsemellan kan handla med varandra.

Personen (eller rollen) som designar och bygger det
kunskapsbaserade systemet Denna eller de personer
skall ha erfarenhet och kunskaper om Al-metoder.

Den process som innefattar insamling, strukturering och
organisering av kunskap i en speciell domän.

Man rensar förbmkningsrapporter från inverkan av
"onormalt" väder. Dessa används för att planera
långsiktiga nyinvesteringar såsom nya kraftverk.

Försök att prognosera den totala belastningen.

Prissättningsprincip som delar vinsten lika mellan säljare
och köpare.

Ändamålet med normalplanen är att - inom ramen för
bestämmelserna i erhållna tillstånd till års- och flerårs-
regleringsmagasin - fastlägga en vattenhushållning, som
kraftproduktionsmässigt ger bästa möjliga resultat
sammanlagt i delägarnas utbyggda strömfall.

Nödstopp av en kärnkraftsreaktor.

Magasinets storlek i förhållande till den totala
årstillrinningen i procent.

En repertory grid är en två-vägs klassifikation av data i
vilken händelser är sammankopplade med abstraktioner
på ett sådant sätt att det uttrycker en del av en persons
system av korsreferenser mellan hans personliga
observationer och hans personliga tolkning av desamma.
Se Shaw/Gaines (1987) för en djupare diskussion.

Kraftverk eller kraftledning som tas ur drift för att
genomgå service och underhåll.

Tar hand om den löpande driften (tidshorisont <48
timmar) när det gäller försäljning, inköp och produktion
av elkraft.
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Rörliga kostnader

Spilla

Sänkningsgräns

Tappa

Tillrinningsområde

Tveksamma områden

Med rörliga kostnader på kraftbörsen avses de extra
kostnader man får om man säljer ledig kapacitet. Dessa
består av direkt material och eventuell extra direkt lön
(om man tvingas extrainkalla någon p g a av
försäljningen). Observera att direkt lön inte räknas som
någon rörlig kostnad.

Vatten som släpps förbi en kraftstation utan att utnyttjas
för att producera elkraft.

Den lägsta nivå som vattenytan får ha i ett magasin
enligt en vattendom.

Vatten som släpps igenom en kraftstation i avsikt att
producera elkraft

Den nederbörd som faller inom detta område kommer av
geografiska m m skäl att rinna ner till ett magasin.

Är de områden där man inte vet om det är lämpligt eller
om det går att implementera ett expertsystem.

VHI

Årsmagasin

Beteckningar

SK
SV

m3
TE
DE
Mm3
mVsek

W
kW
MW
MWh
GWh

övy

Vakthavande ingenjör, jag använder ordet opera
synonym.

Vattenmagasin som man använder för att reglera
årsvariationer.

Sydkraft
Statens Vattenfallsverk

kubikmeter
3 600 m3

24TE = 86 400m3
miljoner kubikmeter
kubikmeter per sekund

watt
kilowatt = 1000 watt
megawatt = 1000 kW
megawattimme = 1000 kilowattimmar
gigawattimme = 1000 MWh

övre vattenytan
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C INTERVJUMALLAR

Nedan redovisar jag de intervjumallar som jag har använt under intervjuerna.

C 1 Årsmagasin
* Vilka vattenkraftverk/vattenmagasin har SK intresse i?

*

Karakteristik för respektive damm (storlek, placering mm)

Strategier för att tappa/inte tappa ett magasin (långsiktiga)

Kriterier för an tappa/inte tappa ett magasin (kortsiktiga)

Driftsstörningar på vattenkraftverken (frekvens, varaktighet mm)

Finns avtal med SV, Danmark, Norge eller KGS om hur man ska sköta
årsmagasinen (ett magasin som tappas påverkar ju nästa)?

C 2VHI
* Bakgrund (utbildning mm)?

* Räkna upp de faktorer som påverkar dina beslut under en normaldag på
kTaftbörsen. Rangordna och beskriv.

* Vilken information behöver du för att fatta dina beslut?

* Hur inhämtar du den information som du behöver för att fatta dina beslut
och i vilken form presenteras de (skärmbild, muntligen, skriftligen etc)?

* Hur klassificerar du de olika källorna med avseende på tillförlitlighet och
aktualitet?

* Finns det någon information som du anser dig behöva men inte få?

* På vilket sätt vill du att informationen ska presenteras för dig?
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