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Abstract 

The power grid faces major and escalating challenges in maintaining the power balance whilst 

society transitions towards increased sustainability. One promising solution to this challenge is 

found in the concept of demand response, where consumers adapt their energy demand due to 

some incentive in order to help balance the power grid. This study analyses the technical 

potential for industrial energy consumers to provide demand response by combining theory on 

demand response with theory on operations management and puts this to the test through a 

case study of a Swedish industrial sheet metal plant. In the study relevant factors such as 

energy and productivity parameters as well as planning and business models are shown to 

restrict the demand response potential. Different kinds of load shape objectives are analyzed, 

where peak clipping is shown to be simple but costly whilst load shifting is shown to be more 

complex but with the potential of offering demand response without affecting the overall 

productivity of the plant. These results help expand the picture of industrial consumer demand 

reponse from a static value depending on the economical incentive into a more complex 

concept that requires further research and optimization. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning
El upplevs som en självklarhet av de flesta i dagens samhälle. När man trycker på knap-
pen ska lampan starta. Men för att det ska vara så måste elnätet ständigt balanseras. Så
fort mer el används än vad som produceras uppstår en obalans som kan leda till strö-
mavbrott. Att balansera elnätet har man traditionellt gjort genom att höja och sänka
elproduktionen för att matcha elanvändningen. Detta har fungerat i över hundra år, men
när samhället nu står inför enorma utmaningar i klimatomställningen kommer nya me-
toder för balansering behövas. En lovande lösning hittas i konceptet efterfrågeflexibilitet,
där elanvändare anpassar sig efter elnätets behov mot någon form av incitament.

Den här studien utreder potential och förutsättningar för storskaliga industrianläggningar
att bidra med efterfrågeflexibilitet. Det här görs delvis genom att studera pågående forsk-
ning och aktuell litteratur kring efterfrågeflexibilitet och operativ verksamhetsstyrning,
där det senare är läran kring hur man optimerar industriell verksamhet. Studien under-
söker även ett praktiskt fall i SSAB:s tunnplåtsanläggning i Borlänge, där möjligheterna
och hindren för att bidra med efterfrågeflexibilitet noga analyseras.

Resultatet visar att såväl mängden flexibilitet en industriell elkonsument kan erbjuda som
avgörande egenskaper hos flexibiliteten beror av en rad olika egenskaper hos produktionen.
Det innebär att det är en komplex utmaning för den industriella elkonsumenten att kunna
erbjuda rätt form av flexibilitet till ett tillräckligt lågt pris.

För att efterfrågeflexibilitet ska bli en viktig del i att lösa elnätets utmaningar måste
kostnaderna för att vara flexibel vara lägre än de kostnader som hade uppstått om man
inte varit flexibel. Här framgår det hur viktigt det är att flexibiliteten är pålitlig. Om man
vet att det finns tillräcklig flexibilitet för att balansera elnätet behöver man inte investera
resurser i att stärka elnätet och elproduktionen. Om flexibiliteten däremot bara kanske
kan lösa problemet så kommer man ändå behöva lägga pengar på andra lösningar och då
blir flexibiliteten mindre värd.

Det krävs därför vidare forskning kring hur kostnaderna för flexibilitet minimeras och
värdet maximeras. Det krävs även en bredare förståelse för vad flexibiliteten kan och inte
kan göra och om det går att planera elnätet med en viss flexibilitet i åtanke. Det finns
möjlighet för industriella elkonsumenter att bidra med efterfrågeflexibilitet, men om det
är värt kostnaderna och är den bästa lösningen återstår att avgöra.
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1 Inledning
Dagens elnät står inför stora förändringar. En omfattande övergång till intermittenta
energikällor i kombination med elektrifieringen av samhället orsakade av samhällets kli-
matomställning leder till omfattande utmaningar att upprätthålla elnätets balans. Den
traditionella synen att elnätet och elproducenterna alltid ska tillhandahålla precis så myc-
ket el som elkonsumenterna efterfrågar har behövt omprövas och i detta har konceptet
Efterfrågeflexibilitet vuxit fram. Efterfrågeflexibilitet innebär att elanvändare väljer att
justera sin elkonsumtion mot någon form av incitament och på så sätt blir en aktiv del i
elnätets balansering. Efterfrågeflexibilitet anses av EU-kommissionen [1] rent av vara en
nödvändighet för att elnätet ska kunna integrera den mängd förnybar energi som krävs.

En essentiell del i denna implementering av efterfrågeflexibilitet är Det smarta elnätet.
Med detta menas att elnätet genom sensorer och annan teknik ska bidra till att möjliggöra
en bättre användning av elsystemets resurser. En annan nyckelaspekt i implementeringen
av efterfrågeflexibilitet är Laststyrning, hur elkonsumenter kan justera sin elanvändning
för att bidra med efterfrågeflexibilitet.

En typ av elkonsumenter som potentiellt kan bidra med efterfrågeflexibilitet på stor ska-
la är konkurrensmässiga företag som driver industriella produktionsanläggningar. För
att dessa ska kunna implementera laststyrning måste detta integreras i dessa stora el-
konsumenters redan avancerade system för operativ verksamhetsstyrning utan att detta
negativt påverkar företagens kärnverksamhet i anläggningens produktivitet.

1.1 Syfte och frågeställning

Genom att kombinera teori kring efterfrågeflexibilitet och laststyrning med teori kring in-
dustriell produktion och operativ verksamhetsstyrning ämnar den här studien bidra med
ökad kunskap och förståelse kring de komplexa processer och utmaningar detta med-
för. Genom att applicera detta i ett fallstudie utmanas teorierna och testas i praktiken.
På så sätt ämnar studien belysa förutsättningar och utmaningar för tekniskt potentiell
flexibilitet och dess aktualisering.

Frågeställningen blir således:

• Vilka egenskaper är avgörande för en industriell produktionsanläggnings tekniskt
potentiella flexibilitet i efterfrågan på el från elnätet?

• Går det att matematiskt modellera tekniskt potentiell flexibilitet vid industriella
produktionsanläggningar givet dessa egenskaper?

• Kan industriella produktionsanläggningar i praktiken bidra med efterfrågeflexibili-
tet och därigenom bli en viktig aktör i balanseringen av elnätet?

Efterfrågeflexibilitet från industriella elkonsumenter modelleras ibland förenklat som ett
konstant värde beroende på vilket tidsspann den ska vara tillgänglig och det rörliga el-
priset [2], [3]. Den här studien ämnar djupdyka i den tekniskt potentiella flexibilitet som
industriella elkonsumenter kan erbjuda och därigenom bidra till en ökad förståelse för
denna.
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1.2 Relaterad forskning

Den här studien berör i huvudsak forskningsområdena efterfrågeflexibilitet och opera-
tiv verksamhetsstyrning. Efterfrågeflexibilitet är ett inom akademin sett relativt ungt
forskningsområde där forskning började bedrivas på 70-talet och sedan har forskats om
i omgångar sedan dess [4]. Aktuell forskning på det här området inkluderar forskning
kring behovet av och potentialen för efterfrågeflexibilitet och dess roll i elnätet [5], [6]
samt olika incitament, rörliga elpris och hur konsumenter reagerar på dessa [7], [8], [9].

Det senare forskningsområdet, operativ verksamhetsstyrning, är betydligt äldre. Områ-
det rör hur produktion planeras och schemaläggs för att optimera produktiviteten givet
produktionsanläggningens resurser och här återfinns omfattande forskningsartiklar och
publikationer [10]. För studien mer relevant är den forskning som bedrivs på området
operativ verksamhetsstyrning i syfte att möjliggöra en ökad flexibilitet i produktionen,
exempelvis för att matcha energipriserna eller erbjuda efterfrågeflexibilitet till elsystemet
[11], [12]. Särskilt relevant är studien Scheduling and energy - Industrial challenges and
opportunities av Lennart Merkert m.fl. [13]. I denna presenteras en utförlig analys av hur
buffertar i produktionsflöden kan erbjuda flexibilitet i produktionsanläggningen. Bilden
nyanseras av att även nackdelar med buffertar diskuteras samt andra utmaningar så som
sammanlänkningar mellan produktionssteg, skiljande körordningar mellan produktions-
linjer och batchvis produktion.

Ytterligare ett relaterat forskningsområde är kring energilagring och hur det kan bidra
med balansering på elnätet [14]. Slutligen pågår även aktuell forskning kring hur elbehovet
och elproduktionen bättre kan prognostiseras, bland annat genom maskininlärning [15].

2 Kontext
För att möjliggöra en förståelse för sammanhanget och i vilken kontext studien befinner
sig i presenteras här en grundläggande genomgång av det svenska elnätet och den svens-
ka elmarknaden. Den läsare som redan är insatt i området kan med fördel hoppa över
kapitlet.

2.1 Det svenska elnätet

Det svenska elnätet består av fyra elområden, från SE1 längst i norr till SE4 längst i
söder, se figur (1). Alla elområden har olika förutsättningar, men förutsättningarna skil-
jer sig särskilt mellan de två nordliga och de två sydliga. Mellan alla elområden finns
sammanlänkningar, snitt 1, 2 och 4. Även mellan Sveriges olika elområden och angrän-
sande elområden i grannländer finns sammanlänkningar som möjliggör överföring mellan
områdena. En utmaning i det svenska elnätet ligger i att överföringskapaciteten mellan
elområde SE2 och elområde SE3 är begränsad, medan en stor andel av produktionen
ligger i norr och konsumtionen i syd [16].

Det svenska elnätet är även uppdelat i tre nivåer av elnät: stamnätet, regionnät och
lokalnät. Uppdelning är baserad på dels funktion dels ägande. Mindre elkonsumenter
och viss industri är kopplad till lokalnätet, medan större konsumenter kan vara kopplade
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Figur 1: visar Sveriges och Sveriges grannländers elområden. Källa: SvK [16]

6



direkt till regionnätet. Större elproducenter är kopplade direkt till stamnätet. Det här
illustreras i figur (2), där också den nära relaterade elmarknaden kan ses.

Figur 2: visar en förenklad bild över Sveriges elnät och elmarknad. Källa: Svk [17]

2.1.1 Elproduktion

Den svenska elproduktionen har traditionellt sett bestått av vattenkraft, kärnkraft och
viss fossilt driven kraft. På senare år har mängden installerad effekt av kärnkraft minskat,
medan vindkraften ökat kraftigt. I figur (3) kan installerad elproduktion över tid avläsas,
medan figur (4) och (5) illustrerar skillnaden på kraftslag mellan norra och södra Sverige
den 1:a januari 2021. Data från den förstnämnda kommer från energimyndighetens rap-
port Energiläget i siffror 2021 [18] medan data från de senare två kommer från Svenska
Kraftnäts rapport kraftbalansen på den svenska elmarknaden 2021 [19]. Ur energimyndig-
hetens rapport kan även figur (6) avläsas i vilken installerad elproduktionskapacitet och
beräknat tillgänglig elproduktionskapacitet jämförs mot uppmätt och bedömt maximalt
effektbehov över åren.
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Figur 3: visar installerad effekt i Sverige per kraftslag. Källa:Energimyndigheten [18]

Figur 4: visar installerad elproduktion i norra Sverige uppdelat efter kraftslag. Källa: Svk [19]
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Figur 5: visar installerad elproduktion i södra Sverige uppdelat efter kraftslag Källa: Svk [19]

Figur 6: visar installerad effekt i elproduktionen, maximalt uppmätt effektbehov samt vid topplasttimmen
bedömd tillgänglig effektkapacitet och bedömt maximalt effektbehov vid normalvinter och ”tioårsvinter”,
en så kall vinter som statistiskt endast inträffar var tionde år.Källa: Energimyndigheten [20]
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2.1.2 Elkonsumtion

Den svenska elförbrukningen inom landet har sjunkit något på senare år, medan expor-
ten av el från Sverige ökat med ungefär motsvarande mängd. Detta kan ses i figur (7).
Samtidigt har det maximalt uppmätta effektbehovet varje år sedan 1996 legat kring 25
000 MW, se figur (6). Likt produktionen kan elförbrukningen delas in i olika områden,
här beroende på var elen förbrukats. Hur den uppdelningen såg ut 2020 kan ses i figur
(8). Ur denna kan avläsas att den kategori som konsumerade mest el år 2020 var tillverk-
ningsindustrin med 27 procent av elanvändningen, medan kategorierna service, export
och hushåll kom snart därefter med dryga 20 procent vardera. Vidare kan avläsas att 6
procent av elförbrukningen var på grund av förluster i elsystemet.

En vidare analys av industrins energianvändning påvisar att den andel av industrins totala
rörliga kostnaden som är energirelaterad minskat över tid (figur 9), medan elintensiteten
i industrin legat förhållandevis konstant (figur 10). Observera att den förstnämnda är
energirelaterade kostnader och inte enbart elkostnader. Därmed kan inte slutsatser om
huruvida industrins elkostnader ökat eller minskat över tid dras. Tvärt om skulle den
minskande andelen energirelaterade kostnader kunna bero på en ökad elektrifiering och
energieffektivisering, vilket skulle innebära det motsatta.

Figur 7: visar elanvändningen i GWh per år inklusive respektive exklusive export av el. Källa: SCB [21]
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Figur 8: elförbrukning 2020 för olika kategorier. Källa: SCB [22]

Figur 9: visar andelen energikostnader av de totala rörliga kostnaderna för olika industrier. Källa: Ener-
gimyndigheten [20]
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Figur 10: visar elintensiteten i kWh per euro värde i färdig produkt för olika industrier inom Sverige.
2009 års topp för stålindustrin är på grund av finanskrisen, medan 2014 års dal i skogsindustrin är på
grund av avsaknad av data. Källa: Energimyndigheten [20]

2.1.3 Förändringar i elnätet

Det svenska elnätet genomgår stora förändringar. Efterfrågan på el förväntas öka framöver
på grund av satsningar inom industrin och elektrifiering av fordonsflottan samtidigt som
elproduktionen övergår till en ökande andel intermittent produktion i form av sol- och
vindkraft. Samtidigt åldras elnätet vilket ställer krav på upprustning av nätet utöver de
utbyggnader som efterfrågas. I rapporten Sweden’s future electrical grid (2017) av Anna
Nordling på uppdrag av Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA) [23] uppskattas
Sveriges elförbrukning att gå från 139 TWh 2013 till 140-180 TWh per år efter 2030.
Vidare lyfter Nordling att den urbanisering som sker och länge skett i Sverige förändrar
elnätets förutsättningar, med mer ansträngda elnät i städerna och per konsument dyrare
elnät på landsbygden.

I Svenska kraftnäts rapport Systemutvecklingsplan 2022-2031 - vägen mot en dubblerad
elanvändning [24] konstaterar de att behovet av att balansera elsystemet ökar påtagligt
och att mer volatila elpriser är att vänta. Det presenteras även att Svenska kraftnät
under åren 2022-2031 planerar investera 46 miljarder kronor på att förnya elnätet och 49
miljarder på att utveckla elnätet.

Till en del av Sveriges regionnät har det under de senaste åren uppstått en brist på
överföringskapacitet på grund av en ökande elkonsumtion i kombination med en minskad
lokal elproduktion och att överföringskapaciteten till regionnätet inte byggts ut. Mer om
detta kan läsas i Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2021 [20]. Det här kallas
ibland för att det uppstår flaskhalsar i elnätet.
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Figur 11: visar andelen vind- och solelsproduktion av den totala elproduktionen per år. Källa: Energi-
myndigheten [20]

2.1.4 Ett politiskt styrt elsystem

Hur det svenska elsystemet utformas är en för samhället omfattande fråga som därför
naturligt blir politisk. Detta har varit tydligt i kärnkraftsdebatten som aktivt pågått
i Sverige sedan åtminstone 1970-talet och som lett till flertalet politiska beslut kring
huruvida kärnkraften får byggas ut, ska avvecklas eller på andra sätt regleras [25]. En
annan politisk styrning av elsystemet finns i Sveriges och EU:s energipolitiska mål. Dessa
beskriv i rapporten Energiläget 2021 [26] av Energimyndigheten. Där går bland annat att
läsa att Sverige har som mål att elproduktionen år 2040 ska vara 100 procent förnybar
och att Sverige ska ha en 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005.

En mer direkt politisk styrning av elsystemet uppstod vintern 2021/2022. På grund av
kraftiga ökningar i elpriset gick Sveriges regering ut med ett ”elprisstöd”, att staten skulle
kompensera hushålls elkostnader med upp till 2000 kronor per månad. Sveriges energi-
och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar sa på en pressträff att ”de elpriser vi
sett under hösten och vintern har varit alldeles för höga. Vi ska inte ligga på de nivåerna.”
Det här går att läsa om i SVT:s artikel Regeringen föreslår elprisstöd [27] från den 12
januari 2022.

2.2 Den svenska elmarknaden

I Sverige reformerades elhandelssystemet år 1996. Då separerades handeln med el ifrån
elnätshandeln. För elhandeln infördes en marknad där köpare och säljare får konkurrera
om vem som får köpa och sälja el genom budgivning. Elnätshandeln däremot är ett regle-
rat monopol. Det innebär att för varje geografiskt område finns en aktör som ansvarar för
elnätet men som inte fritt får sätta priserna. Enligt Energimarknadsinspektionen i deras
rapport Sveriges el- och naturgasmarknaden 2019 [28] är syftet med det här systemet
att effektivt utnyttja resurserna och öka valfriheten för konsumenterna. En marknad för
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el ger incitament för att optimera elproduktionen, medan ett reglerat monopol på elnät
tillser att alla får tillgång till el till ett rimligt pris utan att parallella elnät byggs.

Prissättningen av en vara på en öppen marknad sätts av tillgång och efterfrågan, så även
för el. Olika kraftslag kan producera el till olika priser. Genom detta kan prissättningen
på el vid varje tidpunkt modelleras enligt figur (12) från Energimarknadsinspektionen
[29].

Figur 12: modellerar hur elen prissätts baserat på tillgång och efterfrågan med hänsyn tagen till olika
elkällors produktionspriser. Källa: Energimarknadsinspektionen [29]

Elmarknaden följer elsystemets uppdelning i elområden, se figur (1). Det innebär att var-
je elområde har en egen prissättning av el vid varje tidpunkt, men där prissättningen är
delvis sammanlänkad genom överföringskapaciteten mellan elområdena. Om ett intillig-
gande elområde har ett högre elpris och det finns tillgänglig överföringskapacitet kommer
producenter att hellre vilja sälja sin el där. Det leder till ökad tillgång i det elområdet och
minskat tillgång i det egna elområdet, vilket i sin tur leder till en utjämning av elpriset
mellan elområdena. Först när det inte går att överföra mer el mellan elområdena bör
elpriserna börja frångå varandra. När priserna är desamma över flera elområden pratar
man om det som ett prisområde, medan flera prisområden uppstår då överföringskapaci-
teten inte räcker till och elpriserna därför skiljer sig åt mellan elområden. 2019 var Sverige
uppdelat i ett prisområde 79% av tiden, två prisområden 18% av tiden, tre prisområden
3% av tiden och fyra prisområden 0% av tiden. Det vanligaste var ett prisområde för
norra Sverige (SE1 och SE2) och ett för södra Sverige (SE3 och SE4) [28].

I figurerna (13), (14) och (15) kan elpriset över tid i olika tidsskalor och upplösning ses.
Figur (14) visar en uppdelning i högsta, lägsta och genomsnittligt timpris per dygn över
tid för elområde 3. I den senare kan avläsas att priserna skiljer sig åt en del mellan åren,
men att det inte går att avläsa någon tydlig ökande eller sjunkande trend i prissättning-
en. Mer märkbart är istället de få men mycket höga pristoppar som uppstår och hur
frekvensen av dessa ökat markant sedan år 2020.

Elmarknaden skiljer sig ifrån många öppna marknader i att det inte går att lagra el i

14



Figur 13: visar det årsgenomsnittliga spotpriset på el för elområde 3 efter år 2007 respektive hela Sverige
innan 2007. Källa: Energimyndigheten [20]

Figur 14: visar det högsta, lägsta och medelspotpriset för elområde SE3 över tid. Källa: energimyndigheten
[20]
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Figur 15: visar elpriset per månad 2020-2022 i öre/kWh. Källa: elbruk [30]

någon betydande skala. Producenter, undantaget vattenkraft i vattenmagasin, kan inte
spara el för att sälja när priset är högre och konsumenter kan, i stort sett, inte köpa extra
el när priset är lågt för att spara till när priset är högt.

2.2.1 Delmarknader

Energimarknadsinspektionen [28] beskriver den svenska elmarknaden som uppdelad i fyra
delmarknader: en prissäkringsmarknad, en dagenföremarknad, en intradagsmarknad och
en balansmarknad, se figur (16). Dessa delmarknader fyller olika funktioner för aktörerna
och elnätet. På prissäkringsmarknaden säkrar köpare långsiktig tillgång till el till ett visst
pris och säljare långsiktiga säljavtal. På dagenföremarknaden, också kallas spotmarkna-
den, och intradagsmarknaden sker fysisk handel med el, den första genom en auktion där
nästkommande dygns el per timme auktioneras ut. På den senare köps och säljs el per
timme inom samma dygn fram till en timme innan leverans. Det här för att möjliggöra för
aktörer att balansera sin eltillgång och sitt elbehov inom samma dag, ifall något ändrats
sedan aktören köpte el dagen innan. Slutligen, på balansmarknaden upphandlar Svenska
kraftnät olika former av automatiska och manuella reglerresurser. Dessa beskrivs i mer
detalj under sektion (2.2.3).

De olika delmarknaderna har organiserade marknadsplatser där handel mellan aktörer
kan ske, men handel kan också ske utanför dessa marknadsplatser direkt mellan aktörer.
Då baseras prissättningen dem emellan på priserna på den organiserade marknadsplatsen.
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Figur 16: illustrerar de delmarknader som den svenska elmarknaden består av. Källa: Ei [28]

2.2.2 Aktörer

På elmarknaden finns enligt Ei [31] ett antal olika aktörer. Dessa och deras respektive
ansvar listas kort nedan.

• Elproducent - aktör som producerar el (i stor eller liten skala)

• Elkonsument - aktör som konsumerar el (i stor eller liten skala)

• Prosument - elkonsument som även producerar el

• Elhandelsföretag/elhandlare - aktör som köper in el för att sälja vidare till sina
kunder

• Elnätsföretag - aktör som äger en del av elnätet och ansvarar för att tillse att elen
transporteras från producent till konsument. Finns cirka 170 sådana i Sverige. Vilka
som får bli elnätsföretag och vilka intäktsramar de får ha avgörs av Ei.

• Energimarknadsinspektionen (Ei) - En tillsynmyndighet som har i uppdrag att
granska att reglera på elmarknaden följs

• Balansansvarig - aktör som ansvarar för elbalansen i ett område. Kan vara en el-
nätsägare själv, men kan också vara en annan aktör som gör det på uppdrag av
elnätsägaren. Balansansvarig har ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnät.

• Svenska kraftnät - myndighet som driver och förvaltar det svenska stamnätet, an-
svarar för att upprätthålla kraftbalansen och driftsäkerheten i det svenska elnätet
samt är systemansvarig för det svenska överföringssystemet.

• Energimyndigheten - en myndighet som verkar för att Sveriges energimål ska upp-
nås. Ska verka för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning

• Aggregator - en aktör som samlar flexibla resurser och paketerar dessa till större
enheter som kan säljas på elmarknaden [32]

• Energitjänsteföretag - företag som levererar tjänster för förbättrad energianvänd-
ning eller ökad styrbarhet i elkonsumenters elanvändning.
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2.2.3 Stödtjänster och effektreserven

För att kunna genomföra sin uppgift i att upprätthålla kraftbalansen och driftsäkerheten
i det svenska elnätet [33] har Svenska kraftnät upprättat ett antal stödtjänster [34] som
de köper in av aktörer som kan och vill erbjuda sådan tjänst. Kostnaderna för dessa
balanseringstjänster belastar den eller de balansansvariga som orsakade obalansen den
drifttimmen.

I drifttimmen används elsystemets frekvens som styrsignal för hur välbalanserat systemet
är. De olika stödtjänsterna är uppbyggda kring detta och fyller olika uppgifter när det
kommer till återställning av frekvensen från en obalans. De olika tjänsterna skiljer sig åt
i bland annat krav på aktiveringstid och uthållighet. De snabbaste ska aktiveras automa-
tiskt på cirka en sekund vid frekvensavvikelser och kunna vara igång i fem sekunder till
en halv minut. Det finns även effektmässigt större stödtjänster som ska aktiveras auto-
matiskt inom ett par minuter eller manuellt inom femton minuter, men som istället ska
kunna köras i en timme. Dessa olika egenskaper gör att de fyller lite olika funktioner.

Ett annat verktyg Svenska kraftnät köper in för att säkerställa kraftbalansen och drift-
säkerheten i det svenska elnätet är den så kallade effektreserven [35]. Det är en strategisk
reserv av effekt som upphandlats i förväg i form av producenter som kan öka sin pro-
duktion eller konsumenter som kan minska sin konsumtion. Reserven finns för att kunna
hantera kalla vinterdagar då elkonsumtionen förväntas överstiga elproduktionen någon
timme. Därför ska effektreserven enligt lag finnas tillgänglig 16 november till 15 mars
varje vinter, i dagsläget fram till 2025.

För bidrag till effektreserven betalar Svenska kraftnät en fast ersättning. Om effektre-
serven aktiveras betalar Svenska kraftnät även ut en rörlig ersättning. Effektreserven
finansieras av en tilläggsavgift på balansansvariga företags elförbrukning.

3 Teori
Här presenteras olika teoretiska koncept av relevans för studien. Teorin har sammanställts
genom en litteraturstudie som beskrivs vidare under kapitlet metod.

Kapitlet inleds med att beskriva några av de utmaningar som elnätet står inför under
sektion 3.1 elbalans. Därefter presenteras hur utmaningen kan hanteras på systemnivå
i sektion 3.2 det smarta elnätet och på individuell konsumentnivå i sektion 3.3 last-
styrning. I nästa sektion, 3.4, beskrivs konceptet efterfrågeflexibilitet, hur elsystemet
genom det smarta elnätet ska ge incitament för konsumenter att avlasta elnätet genom
laststyrning. Efterfrågeflexibilitet kan ses som en av de två grundpelare den här studien
bygger på. Slutligen presenteras studiens andra grundpelare i sektionerna 3.5 industriell
produktion och 3.5.1 operativ verksamhetsstyrning.

3.1 Elbalans

En av de kanske mest utmärkande egenskaperna hos dagens elnät är att nästintill ingen
energi kan lagras i systemet. Det innebär att elproduktionen och elförbrukningen måste
hållas i ständig balans. För att se till att så sker använder man olika prognoser och
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mätvärden för att olika långt i förväg kunna säkra att den förväntade elförbrukningen
och elproduktionen vid varje tidpunkt är ungefär lika stora. Därefter tillser man genom
olika reglerverktyg att den momentana balansen, det vill säga balansen just nu när elen
konsumeras, upprätthålls. Detta beskrivs av IVA i deras rapport Svängmassa i elsystemet
- en underlagsstudie [36].

För att veta hur välbalanserat systemet är i stunden används systemets frekvens som
styrsignal. I elnät som använder sig av växelström växlar strömmen riktning med en
viss frekvens. Den här frekvensen är konstant genom hela elnätet och är densamma som
frekvensen på de stora roterande generatorer som är kopplade till systemet. Dessa ge-
neratorers rotationshastighet beror av dess rotationsenergi, vilket innebär att när elför-
brukningen överstiger elproduktionen minskar systemets och generatorernas energi och
frekvensen i nätet sjunker. På motsvarande sätt ökar frekvensen då mer el produceras än
konsumeras. Denna egenskap, den lagrade energin i systemet, kallas för svängmassa eller
mer korrekt mekanisk tröghet i kraftsystemets roterande delar [36].

Om den genomsnittliga elförbrukningen i elnätet överstiger den genomsnittliga elpro-
duktionen kallas det för en elbrist. I en sådan situation måste man antingen minska
konsumtionen eller öka produktionen för att uppnå elbalans. Även om den genomsnittli-
ga elförbrukningen inte överstiger den genomsnittliga elproduktionen kan man tala om en
elbrist. Detta om det uppstår tidpunkter då elproduktionen understiger elförbrukningen.
Eftersom den momentana elproduktionen och elförbrukningen kallas effekt kan sådana
situationer kanske mer korrekt benämnas effektbrist [19]. Effektbrist uppstår i regel inte
av att det inte finns tillräcklig installerad produktion för att tillgodose efterfrågan på
effekt, utan en oförmåga att matcha produktionens och konsumtionens effekt över tid.
En stor utmaning är en ojämn konsumtion.

Ett verktyg för att hantera effektbrist är att koppla samman olika elnät. Det möjliggör
att el kan överföras från elområden med överskott till elområden med underskott. Hur
mycket el som kan överföras är begränsat av vilken överföringskapacitet som finns mellan
elområdena. På grund av detta kan effektbrist uppstå i ett område trots att det finns
tillräckligt överskott i kringliggande områden för att täcka upp för bristen, förutsatt att
det inte finns en tillräcklig överföringskapacitet mellan elområdena. Den här effektbristen
beror då på en kapacitetsbrist [19].
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Figur 17: visar hur Svenska kraftnät skiljer på installerad och tillgänglig effekt och ett tillfälle då effekt-
balansen ej är i balans. Källa: Svk [19]

3.1.1 Klimatomställningen

Europeiska rådet antog 2014 målen att EU:s växhusgasutsläpp ska minska med 40% till
2030, att minst 27% av energiförbrukningen på EU-nivå ska vara förnybar energi och att
energieffektiviteten ska öka med minst 27%. EU-kommissionen lyfter i sitt meddelande
inledning av ett offentligt samråd om en ny marknadsmodell för energimarknaderna [1]
hur dagens elmarknader inte är flexibla nog att klara av den mängden förnybar energi

Sverige har satt upp energipolitiska mål där landet bland annat ska 50% effektivare
energianvändning 2030 i jämförelse med 2005 och 2040 ska elproduktionen vara 100%
förnybar. Detta beskrivs av Energimyndigheten i deras publikation Energiläget 2021- en
översikt [26].

3.2 Det smarta elnätet

Elproduktionen och elkonsumtionen sker inte på samma geografiska platser. Elen måste
transporteras från produktionsanläggningarna till konsumenterna. För att göra detta har
man byggt upp en nätverk av ledningar, transformatorer och brytare som knyter ihop i
stort sett alla elproducenter och elkonsumenter i ett omfattande system. Det här är vad
vi kallar elnätet.

Termen det smarta elnätet (eng: the smart grid) är en vidareutveckling av elnätet som
började få fäste runt 2005 och har vuxit kraftigt i popularitet sedan dess. Math H.J. Bol-
len beskriver detta sin publikation The Smart Grid – Adapting the Power System to New
Challenges [37]. Bollen definierar där det smarta elnätet som ungefär ”den sammanlagda
tekniken och regleringen som behövs för att hantera elnätets utmaningar på ett kostnads-
effektivt sätt”. Enligt Bollen är det smarta elnätet den nya teknik som utvecklas för att
lösa problemen på elnätet. Bollen menar att det inte går att säga vilka tekniker som är
del av det smarta elnätet och inte, eftersom en viss teknik kan vara smart vid en viss
placering, men inte vid en annan. Eftersom tekniken och elnätets utmaningar utvecklas
över tid innebär detta också att det inte finns en skarp gräns då ett elnät blir smart.

Clark W. Gelling är i sin bok The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand
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Response [38] lite mer strikt i sin definition. Gelling definierar ett smart elnät som ett elnät
där ”sensorer, kommunikation, beräkningsteknik och styrning i någon form förbättrar
den övergripande funktionaliteten i elöverföringssystemet”. Gelling menar att det smarta
elnätet möjliggör en rad olika optimeringsåtgärder om det kombineras med exempelvis
energilagring, energiöverföring eller förändringar i konsumtion. Målet kan vara en ökad
stabilitet i nätet eller ett effektivare elnät med lägre kostnader, bättre användning av
tillgångar och en minskad miljöpåverkan.

En sensor kommer inte per automatik att optimera det den mäter. Däremot kommer den
återkoppling sensorn erbjuder att kunna möjliggöra optimering. På samma sätt menar
Gelling att det smarta elnätet inte en lösning på elnätets utmaningar. Ett smart elnät
återkopplar kontinuerligt till operatören vad som sker i elnätet och hur systemet mår,
men sedan är det upp till operatören att svara på de signaler som ges genom någon form
av åtgärd. Bollens definition däremot inkluderar även åtgärderna, vilket då innebär att
enligt Bollen är det smarta elnätet en lösning på elnätets utmaningar.

3.3 Laststyrning

Konceptet laststyrning innebär att en elanvändare justerar sin elförbrukning över tid.
Elförbrukning över tid kallas ibland för en lastkurva. Det finns för konsumenten olika
sätt att styra förändringen av sin lastkurva. I rapporten Primer on Demand-Side Ma-
nagement [4] definieras sex olika sådana laststyrningar enligt figur 1 nedan. I rapporten
beskrivs efterfrågeflexibilitet som en paraplyterm som innehåller termerna laststyrning
(load management), energieffektivisering (energy efficiency) och elektrifiering.

Figur 18: visar de sex mål med laststyrning som ofta associeras med efterfrågeflexibilitet enligt Primer
[52]

• Toppkapning (peak clipping eller peak shedding)
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Att konsumenten minskar sin elanvändning under höglastperioder utan att höja energi-
användningen under andra perioder.

• Dalfyllning (valley filling)

Att konsumenten höjer sin elanvändning under låglastperioder utan att sänka energian-
vändningen under andra perioder.

• Lastförskjutning (load shifting)

Att konsumenten flyttar elanvändning från höglastperioder till låglastperioder, det vill
säga toppkapning och dalfyllning samtidigt.

• Energieffektivisering (energy efficiency)

Att konsumenten minskar sin totala elanvändning utan att ändra sin konsumtion genom
effektivare energianvändning.

• Elektrifiering (electrification)

Att konsumenten elektrifierar laster som tidigare inte varit elektriskt drivna.

• Flexibel lastformning (flexible load shape)

Att konsumenten frikopplar laster i tiden från själva konsumtionen. Det kan exempelvis
vara genom energilagring i batterier.

3.4 Efterfrågeflexibilitet

Efterfrågeflexibilitet (eng: demand response eller demand side management) har på senare
år lyfts fram som ett verktyg för att bidra till elbalansen och elnätets stabilitet. Som-
maren 2015 publicerade EU-kommissionen ett meddelande om inledning av ett offentligt
samråd om en ny marknadsmodell för energimarknaderna [1] till Europaparlamentet där
de beskriver visioner för ett omvandlat elsystem och elmarknad i EU. Där konstateras att
efterfrågeflexibilitet är nödvändig för att integrera förnybar energi i elnätet, att elmark-
naden måste innefatta flexibel efterfrågan och att det bland annat måste möjliggöras för
industrin att delta på marknaden och dra fördel av ökad konkurrens.

Efterfrågeflexibilitet definieras lite olika, men handlar i grunden om att en elanvändare tar
ett beslut att ändra sin elkonsumtion på grund av någon form av signal eller incitament.
Sådana incitament är vanligtvis ekonomiska, något som både Bollen [37] och Gellings [38]
beskriver.

Energimarknadsinspektionen definierar i sin rapport Åtgärder för ökad efterfrågeflexi-
bilitet [39] efterfrågeflexibilitet som ”en frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från
elnätet under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av incitament”.

Isak Öhrlund föreslår i sin avhandling Exploring How and Why Users Respond to Signals
Aimed at Incentivizing a Shift of Electricity Use in Time [40] att efterfrågeflexibilitet kan
definieras som “en handling som påverkar när elektricitet dras från eller införs i elnätet
som tas på användarsidan av elmätaren som svar på en signal.” Öhrlund resonerar vidare
att handlingen kan vara en engångsföreteelse eller en beteendeförändring och att signalen
kan vara i valfri form, från valfri aktör och signalera vad som helst.
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Bollen [37] lyfter att efterfrågeflexibilitet kräver att det är konsumenten som tar beslutet
om att förändra elanvändningen, medan andra aktörer så som nätägaren kan påverka
beslutet genom olika former av incitament.

3.4.1 Incitament

Incitament för efterfrågeflexibilitet kan skilja sig åt markant och kan också ge markant
olika svar. I litteraturen benämnds ofta incitamenten som program, kanske då en aktör
genom ett program kan ge incitament för efterfrågeflexibilitet till många konsumenter
samtidigt.

I examensarbetet Demand response in the future Swedish electricity market [2] presente-
rar Jakob Mökander ett antal olika program för efterfrågeflexibilitet. En första indelning
Mökander gör är i ekonomiska och ej ekonomiska program, där de ej ekonomiska program-
men är stödtjänster för frekvensreglering, information och utbildning samt lagstiftning.
De ekonomiska programmen delar Mökander sedan in i incitamentsbaserade och prisba-
serade program. Bland de incitamentsbaserade programmen finns kapacitetsmarknader,
att effektkapacitet köps och säljs, och effektreserver, att stå redo med en konsumtions-
minskning eller produktionsökning mot betalning. Bland de prisbaserade programmen
finns olika former av rörliga elpris, realtidsprissättning och topprissättning, det vill säga
program där elpriser förändras över tid.

Mökander menar att olika program har olika tidsaspekter, från ett par sekunder i för-
väg till flera år. Därmed fyller olika program olika funktioner, och kan därför erbjudas
samtidigt och samverka.

Även Öhrlund [40] delar upp programmen för efterfrågeflexibilitet i incitamentsbaserade
och prisbaserade program. Öhrlund menar att prisbaserade program innehåller tidsva-
rierande priser på el och/eller eldistribution. Öhrlund delar vidare upp programmen i
statiska (förbestämda) prissättningar, dynamiska prissättningar eller kombinationer av
dessa samt konstaterar att prissättningen kan vara volym-baserad (kWh), effektbaserad
(kW) eller en kombination. Gällande incitamentsbaserade program menar Öhrlund att
dessa är mer sällsynta och i huvudsak används i den kommersiella sektorn där elintensiva
konsumenter tillhandahåller en betydande flexibilitet mot betalning.

3.4.2 Potential

Efterfrågeflexibilitet har potential för såväl elnätet som enskilda konsumenter.

Elnätet måste alltid kunna leverera tillräckligt med el för att tillgodose konsumenternas
behov. Det innebär att såväl nätet som elproduktionen måste dimensioneras efter den
högsta tänkbara effekttoppen. Med en viss mängd tillförlitlig flexibilitet hos konsumen-
terna kan den här flexibiliteten avlasta elnätet vid höga effekttoppar, vilket innebär ett
minskat investeringsbehov, en ökad resursanvändning och ett effektivare elsystem. Det i
sin tur leder till billigare elpriser för samhället. Då en andel av elnätets reservkrafter är
fossila energikällor innebär det att en tillförlitlig flexibilitet även kan minska elnätets kli-
matavtryck. Elnätet måste också vara dimensionerat för att kunna hantera bortfall i såväl
elnät som i elproduktion. Det innebär att även av denna anledning måste elnätet överdi-
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mensioneras. Likt resonemanget ovan kan en tillförlitlig flexibilitet erbjuda motsvarande
stabilitet i elnätet och därmed undvika investeringar och en ökad dimensionering.

Att bygga ut elnätet tar ofta flera år, medan en flaskhals i elnätet kan omfattande be-
gränsa samhällets tillväxt. Om efterfrågeflexibilitet kan erbjuda en flexibilitet snabbare
än detta så kan det då även erbjuda ett verktyg för att kortsiktigt motverka flaskhalsar i
elnätet till dess att tillräckligt kapacitet kunnat byggas ut. Om flexibiliteten är mer kost-
nadseffektiv än att bygga ut elnätet behöver kanske inte flaskhalsen byggas bort alls, utan
lösas genom flexibilitet. En annan aspekt som förespråkar detta är att energiförlusterna
i elnätet ökar med såväl transporterat avstånd som energivolym. Om sådan energiöver-
föring kan ersättas med flexibilitet innebär det minskade energiförluster och därmed en
effektivare elanvändning.

Vidare kan efterfrågeflexibilitet med rätt dimensionering vara ett verktyg för att höja
kvaliteten på elen i nätet i form av en stabilare frekvens och spänning. En ökad flexi-
bilitet i elanvändningen är även en nödvändighet för att kunna integrera stora mängder
intermittent förnybar elproduktion i elnätet, vilket i sin tur är en nödvändighet för att
kunna uppnå energimålen. Detta har bland annat konstaterats av EU-kommissionen [1].

För konsumenten kan en ökad flexibilitet möjliggöra sänkta energikostnader då man kan
bättre matcha konsumtionen mot elpriset. Det kan leda till en konkurrensfördel för in-
dustriella elkonsumenter. En ökad flexibilitet kan även ge mer makt gentemot andra
aktörer på elmarknaden och en mindre störningskänslig verksamhet, då man minskar
sitt effektberoende. Vidare kan efterfrågeflexibilitet erbjuda nya och diversifierade in-
täktskällor om andra aktörer är intresserade av att betala för flexibiliteten. Slutligen kan
efterfrågeflexibilitet i kombination med marknadsföring bli varumärkeshöjande då man
genom flexibiliteten bidrar till ett grönare samhälle. På grund av förnybara energikällors
intermittens är det betydligt svårare att endast konsumera förnybar energi än att volym-
mässigt kompensera för konsumerad energi. Detta om konsumenten lyckas marknadsföra
den egenskapen för relevanta kunder och samarbetspartners.

3.4.3 Barriärer

Det finns även betydande barriärer för efterfrågeflexibilitet och efterfrågeflexibilitetspro-
gram att överkomma. För att efterfrågeflexibilitet ska vara lönsamt att implementera
måste vinsterna från flexibiliteten överstiga kostnaderna för implementeringen för alla
nödvändiga aktörer som deltar. Om en aktör inte upplever att det är värt det att delta i
programmet kommer den inte vilja fortsätta, vilket hotar hela programmet.

En annan utmaning ligger i att det krävs, ibland omfattande, investeringar och justering-
ar i verksamheten för att möjliggöra flexibilitet, medan vinsterna från flexibiliteten ligger
längre fram i tiden. Det krävs därför en långsiktighet och ett förtroende för efterfråge-
flexibilitetsprogrammet, något som inte alltid är fallet. I Primer on demand side response
[4] konstateras att det är svårt att motivera omställningar i verksamheten om man inte
tror att programmet kommer finnas kvar på sikt.

Öhrlund konstaterar i sin avhandling [40] att en vanlig anledning konsumenter anger
för varför de inte deltar i efterfrågeflexibilitetsprogram är att det krockar med deras
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existerande rutiner och aspekter i elanvändningen och schemaläggningen av laster. Det
blir en ytterligare aspekt uppepå de andra som redan finns där.

I rapporten Primer on Demand-Side Management [4] diskuteras även varför olika efter-
frågeflexibilitetsprogram misslyckas. En återkommande anledning till att program miss-
lyckas är en oförmåga att inkludera alla aktörer i systemet, att för stort fokus lagts på
enskilda åtgärder eller att inte tillräcklig hänsyn tagits till kommunikationsbrist och in-
formationsspridning. I rapporten lyfts även utmaningar i att aktörer deltar i program
och tar del av incitamenten för sådant de redan gjorde eller justeringar de skulle ha gjort
oavsett, något som minskar kostnadseffektiviteten hos programmen.

Bollen [37] lyfter behovet av informationsspridning i realtid som en utmaning för efter-
frågeflexibilitet. För att en konsument ska erbjuda sin flexibilitet, och därmed ta del av
incitamentet, behövs att konsumenten vet när den ska vara flexibel och tillräckligt långt i
förväg för att den ska kunna implementera sin flexibilitet. Det blir än mer utmanande om
det är fler aktörer inblandade eller om konsumenten måste välja mellan flera incitament
vid varje tidpunkt.

Seog-Chan Oh och Alfred J. Hildreth konstaterar i sin utgivning Analytics for Smart
Energy Management [41] att deltagande i efterfrågeflexibilitetsprogram kräver att ak-
tören kan överblicka de förändringar programmet orsakar och kan fastställa hur stort
incitamentet behöver vara för att motivera justeringarna. Vidare krävs det omfattande
och pålitlig data för att kunna dra korrekta slutsatser, något som i sig kräver investeringar
för att tillgå. Utmaningar för samhället gällande implementering av efterfrågeflexibilitet
finns bland annat i att lagar och regleringar måste justeras för att tillåta sådana program
samtidigt som programmen måste granskas så att de inte kan leda till orättvisor och
diskriminering. Sådana utmaningar framkommer i Energimarknadsinspektionens rapport
Lokaliseringssignaler i elnätstariffer [42] från 2021. Rapporten behandlar lagändringar
för att möjliggöra olika prissignaler i elnätet för olika kunder, något som tidigare inte var
tillåtet på grund av elnätets reglerade monopol.

En annan utmaning kring mer storskalig efterfrågeflexibilitet ligger i behovet av samord-
ning. För att större elkonsumenter och aggregatorer ska kunna delta med konkurrens-
kraftig flexibilitet måste olika efterfrågeflexibilitetsprogram och -marknader samverka.
Om samma flexibilitet kan säljas på flera marknader bör dessa marknader vara av lik-
nande utformning och det behöver vara enkelt för aktören att avgöra vilken marknad
den bör buda på, alternativt att marknaderna samverkar så att samma bud kan antas på
olika marknader.

3.5 Industriell produktion

Industriell produktion eller massproduktion definieras av NE [43] som ”fabriksmässig
tillverkning i långa serier av standardiserade artiklar”. Massproduktionen har blivit nä-
ra förknippad med produktionen av bilen T-Ford som började massproduceras enligt
löpande-band principen [44] under början av 1900-talet, även om det skedde redan innan
dess. Med det menas att det som produceras i anläggningen förflyttas längs olika arbets-
stationer, där varje arbetsstation utför en viss uppgift som bidrar till formandet av den
färdiga produkten. Massproduktionen möjliggör en hög produktionstakt och standardi-
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serade produkter vilket möjliggör låga priser, men på bekostnad av en mindre flexibel
produktion.

Denna industrialiserade produktion uppstod som en effekt av aktörer konkurrerade om
att få sälja sin produkt på marknader. Genom att ha en fördel gentemot andra aktörer
ökar säljaren sina chanser att få sin produkt såld, vilket denna vill göra med ett högre
pris än vad det kostade säljaren att producera varan. På så sätt uppstår ett incitament
för säljaren att göra en så värdefull produkt som möjligt för ett så lågt pris som möjligt.
Det här konceptet har format den industriella produktionen de senaste hundra åren och
är fortfarande idag en grundsten för industrin, att man som producent kan erbjuda en
värdefullare produkt och/eller ett lägre pris.

Den här principen leder till en ständig strävan att optimera sin industriella verksamhet
på det sätt kunden föredrar mest. Eftersom olika kunder har olika värderingar innebär
det att det finns olika sätt att optimera sin produktion. Hur säljaren viktar sin optimering
avgör vilka kunder den kommer få sälja till på marknaden. Det kan handla om en billig
produkt av låg kvalitet eller en dyr produkt av hög kvalitet. Det kan också handla om
andra egenskaper som en hög leveranssäkerhet, en flexibel verksamhet eller en hållbar
produktion ur såväl sociala som miljömässiga aspekter. Även mindre intuitiva aspekter
så som genomströmningshastighet eller kapitalintensitet kan optimeras utifrån. Det här
leder till att säljaren eller producenten måste välja hur den vill optimera sin verksamhet,
vad som ska ge den en fördel. Det här gör producenten genom en viss affärsmodell.

3.5.1 Operativ verksamhetsstyrning

Ovan nämnda koncept har legat grund för den vetenskapliga grenen operativ verksam-
hetsstyrning eng: production management eller operations management. I boken Manu-
facturing Scheduling Systems [10] av Jose M. Framinan, Rainer Leisten och Rubén Ruiz
García definierar de operativ verksamhetsstyrning grovt översatt som en styrprocess där
ett stort antal beslut tas över tid i syfte att försäkra leveransen av produkter med maximal
kvalitet, minimal kostnad och minimala ledtider. Vidare menar de att en nyckelaspekt
i att göra detta är att schemalägga på så sätt att företagets uppgifter matchas gente-
mot företagets resurser. Detta konstaterar Framinan m.fl. vara ett optimeringsproblem
bestående av i huvudsak aspekterna kostnad, tid, kvalitet och flexibilitet.

Framinan m.fl. påstår att man i teorin kommer få ett mer optimalt resultat ju närmare
en tidpunkt man kommer och att man därför borde vilja planera om hela tiden, men att
så inte sker på grund av att schemaläggningen i sig kostar resurser och att omplaneringar
därför orsakar ökade kostnader.

När det gäller industriell produktion finns ett antal begränsningar eller villkor som be-
stäms av produktionsanläggningens egenskaper. En sådan egenskap är anläggningens pro-
duktionsflöde, vilka olika steg en produkt måste ta i anläggningen och i vilken ordning.
Framinan m.fl. delar upp dessa i kedjor, inträd, utträd och träd beroende på utformning.
En annan relevant begränsning Framinan m.fl. lyfter kommer från anläggningens lagrings-
utrymmen mellan olika produktionssteg. Ett lager kan ses som en buffert som möjliggör
att efterföljande produktionssteg kan arbeta olika takt, i olika körordningar eller på andra
sätt oberoende av varandra. Det här gör lagret på bekostnad av att ledtiden och kapitalin-
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tensiteten hos produktionen ökar. Så länge ett lager varken är fullt eller tomt är det inte
begränsande, men så snart lagret når sin gräns uppstår en störning i produktionen. Om
lagret fylls måste tidigare produktionssteg pausas och om lagret töms måste efterföljan-
de produktionssteg pausas. Samtidigt innebär ett existerande lager en buffert även mot
störningar. Finns ingen buffert mellan två produktionssteg kommer båda behöva pausa
så snart den ena gör det. För att maximera fördelarna med lager och samtidigt minimera
kostnaderna delas produktionens olika processteg ofta in i produktionslinjer där det inte
finns några lager inom produktionslinjen, men däremot förhållandevis omfattande lager
mellan produktionslinjer.

En intressant artikel i sammanhanget som knyter samman operativ verksamhetsstyrning
med efterfrågeflexibilitet och som diskuterar hur dagens teknik erbjuder nya förutsätt-
ningar för schemaläggning av industriell produktion är Scheduling and energy - Industrial
challenges and opportunities [13] av Lennart Merkert, Iiro Harjunkoski,Alf Isaksson, Simo
Säynevirta, Antti Saarela och Guido Sand. De konstaterar att kortsiktig produktionspla-
nering möjliggör för deltagande i energimarknader och elnätets stabilisering och att det i
sin tur möjliggjorts av bättre modeller och algoritmer samt av framsteg inom IT. Vidare
menar de att optimering med avseende på energiförbrukning blir allt viktigare i takt med
att eltillgångens fluktualitet ökar.

Merkert m.fl. argumenterar för konceptet företagsövergripande optimering (Eng: enter-
prise-wide optimization) då de menar att om varje produktions-sektion får optimeras
fristående från varandra så kan det orsaka ökad lagerföring och därmed ökade kostnader.

En aspekt som inte tidigare täckts hittas i boken Analytics for Smart Energy Management
[41] av Seog-Chan Oh och Alfred J. Hildreth. De konstaterar att ett produktionssteg inte
alltid producerar, utan istället växlar mellan olika stadier. De modellerar dessa genom
ett flödesschema, se figur (19). De olika stadierna produktionssteget kan befinna sig i är:

• produktionsstadiet - produkten är igång och energi konsumeras

• tomgång (setback) - produktionen är kortsiktigt pausad men inte helt avstängd, så
att den snabbt kan börja producera igen

• avstängd - produktionen är helt avstängd och kommer behöva genomgå en upp-
startsperiod innan den kan producera igen, men med minimal energiförbrukning

• uppstartsstadiet - produktionen håller på att startas upp och kräver mycket energi,
kanske mer än i produktionsstadiet

• underhållsstadiet - produktionssteget genomgår underhåll och kan inte producera,
men kräver lite energi.
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Figur 19: illustrerar hur Seog-Chan Oh och Alfred J.Hildreth menar att industriell produktion kan mo-
delleras genom ett fasdiagram

4 Metod
Den här studien är en i huvudsak kvantitativ fallstudie av SSAB:s stålproduktionsan-
läggning i Borlänge. Den data som bearbetats presenteras i tabell (1). Utöver datan har
anläggningen besökts, observationer gjorts och dialoger förts med relevanta individer vid
SSAB-Borlänge. Individuella samtal har genomförts med:

• processutvecklaren med huvudansvar för elektrifiering

• energiansvarig

• elansvarig

• två produktionsflödesansvariga

• tekniker vid produktionslinjerna Varmvals, Tandem och Konti

All bearbetad data har tillhandahållits av SSAB och vilken data som kan vara av intresse
har diskuterats med ovan nämnda personer vid anläggningen. Datan och de observatio-
ner som gjorts har sedan bearbetats i syfte att bygga upp en rättvisande modell över
anläggningen och den flexibilitet anläggningen kan erbjuda.

Studien består av fyra delmoment; en litteraturstudie, en fallstudie, framtagandet av en
matematisk modell samt slutligen simuleringar. Alla moment samverkar och överlappar
såväl praktiskt som tidsmässigt med varandra, men en ungefärlig arbetsordning illustreras
i figur (20).

Seog-Chan Oh och Alfred J.Hildreth [41] menar att den som bättre vill förstå en pro-
duktionsanläggnings effektanvändning bör ta fram dess lastkurva över en tidsperiod, ex-
empelvis ett dygn, och sedan koppla förändringar i lastkurvan till vad som händer i
produktionen, se figur 21. Bland annat det här konceptet har legat grund för delar av
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Figur 20: illustrerar de övergripande delmomenten i studien

databearbetningen.

Figur 21: illustrerar hur Seog-Chan Oh och Alfred J.Hildreth menar att lastkurvan bör analyseras för en
ökad förståelse av anläggningens effektanvändning

Studien genomfördes över tidsspannet 1:a januari till 31:a december 2021, något som var
ett aktivt val som gjordes. Ett längre tidsintervall hade kunnat motiveras av att det finns
slumpvariabler som orsakar osäkerhet i all data och att mer data därigenom skulle ge en
ökad säkerhet. För ett tidsintervall på en vecka anses dock ett år vara tillräckligt länge,
särskilt eftersom osäkerheten i sig är relevant för den modell som sökes. Varför just ett år
valdes kan kopplas till det i teorin konstaterade att den längsta periodiska förändring som
sker i efterfrågan på effekt är årsvis genom årstiderna. Det beror även på att en modell
över dagens tekniska potentiella flexibilitet söktes, vilket fås av att analysera aktuella
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Tabell 1: visar i studien tillgänglig rådata per produktionslinje.
*då varmvals och tandem producerar i batcher, omgångar, så mäts inte produktion i kton per timme eller
motsvarande. Istället observeras start- och stopptid för varje batch och dess batchstorlek. Detta kan sedan
omvandlas till kton per timme.

Datatyp Varmvals Tandem Konti
Effekt 5 minuter medel 5 minuter medel 5 minuter medel
Kapacitet per vecka per vecka per vecka
Produktivitet per vecka & batch* per vecka & batch* per vecka & per 30 min
Störningar per år per år per år

data. Om studien baseras på flera år gammal data kan förändringar som skett på senare
tid missas.

Studien som helhet och datainsamlingen och databearbetningen i synnerhet har varit
inriktad på att skapa en övergripande helhetsbild över hela anläggningen och en fördjupad
bild av produktionslinjerna varmvals, konti och tandem. Detta av tidsmässiga skäl. Dessa
tre produktionslinjer fördjupas kring då de är anläggningens tre största elanvändare och
då SSAB-anställda vid anläggningen ansett dessa vara mest relevanta. Att studien bygger
på i studien deltagande aktörer kan vara en källa till subjektivitet och systematiska
felkällor, men eftersom dessa personer samtidigt är de med mest kunskap om anläggningen
i fråga och dess processer bidrar detta till ett djup i studien som annars hade varit svårt
att uppnå.

Att studien är kvantitativ beror på valet att rikta in studien på den tekniskt potentiella
flexibiliteten. Hade forskningsfrågorna istället berört praktiskt tillgänglig flexibilitet att
erbjuda elnätet, potential och hinder för efterfrågeflexibilitet som koncept för industriella
elkonsumenter eller andra ämnen som är beroende av konsumentens åsikter, kunskapsläge
och andra egenskaper av en sådan karaktär hade en kvalitativ metod varit relevant.

Varför en fallstudie är relevant att genomföra beror på komplexiteten i frågeställningarna.
Industriella produktionsanläggningar är komplexa med många egenskaper och paramet-
rar. För att på ett rättvisande sätt modellera dessa finns det fördelar med att genomföra
studien utifrån ett fall. På så sätt kan en djupare förståelse för den industriella produk-
tionsanläggningen uppnås. Om man antar att all modern produktion utgår ifrån konceptet
med löpande-band produktion bör också all produktion kunna beskrivas genom samma
modell, med olika parametrar. Huruvida så är fallet kan undersökas i senare studier.

Inför fallstudien genomfördes en omfattande litteraturstudie där allt ifrån myndighets-
rapporter och lagförslag till examensarbeten, kurslitteratur och vetenskapliga artiklar
granskades. Detta för att uppnå en nyanserad och bred bild över konceptet efterfråge-
flexibilitet, elnätet och elmarknaden samt industriell produktion. Ungefär 20 procent av
den totala studietiden lades på litteraturanalys. Sökord som användes i olika kombinatio-
ner var: efterfrågeflexibilitet, eleffektreglering, laststyrning, toppkapning, lastförskjutning,
effektbrist, operativ verksamhetsstyrning, det smarta elnätet, industri, stålindustri. Även
motsvarande engelska termer användes: demand response, demand-side management, lo-
ad shifting, load shedding, load reduction, peak energy demand, peak energy demand re-
gulation, load regulation, operations management, smart grid, industrial, steel industry.
Sökmotorer som användes var Google, Google Scholar, Diva och Uppsala universitetsbibli-
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oteks sökmotor. Vidare användes kurslitteratur från kurserna Analys av eldistributionsnät
och Kraftelektronik vid Uppsala universitet samt från kursen Energisystemplanering vid
Sveriges Lantbruksuniversitet som grund för litteraturstudien.

4.1 Jämförelse mot relaterade studier

Jakob Mökanders examensarbete Demand Response in the Future Swedish Electricity
Market [2] vid Linköpings universitet hösten 2014 är här aktuell för att jämföra metoder
och diskutera hur de olika val som gjorts påverkar resultatet. Då resultatet av Mökanders
examensarbete har citerats av Energimarknadsinspektionen i deras rapport Åtgärder för
ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet bör studien anses inflytelserik.

Syftet med Mökanders arbete var (ungefär) att bidra till förståelsen för industriell efter-
frågeflexibilitet genom att uppskatta den framtida potentialen för industriell efterfråge-
flexibilitet, att fastställa vilken typ av marknadsdesign för industriell efterfrågeflexibilitet
som är mest genomförbar samt att fastställa till ungefär vilka kostnader efterfrågeflexibi-
litetsvolymerna kan realiseras. Syftet har därmed ett tydligt överlapp med denna studie,
även om det också har tydliga skillnader. En noterbar skillnad, som i teorin inte ska
påverka resultatet, är att Mökanders arbete är utfört i samarbete med Vattenfall, en
stor elleverantör och elproducent, medan den här studien är i samarbete med SSAB, en
industriell elkonsument.

Likt denna studie beskriver Mökander sin studie som en kvantitativ fallstudie. Medan
denna studie använder SSAB:s anläggning i Borlänge som fallobjekt väljer Mökander
istället att göra en systematisk granskning av tidigare forskning kring efterfrågeflexibili-
tet. Det ger en ökad bredd i studien, men kan anses ge ett mer ytligt resultat. Mökander
fortsätter sedan sin studie genom en intervjuserie med industriella elkonsumenter och
med andra för området aktuella organisationer och myndigheter. I intervjuserien ber Mö-
kander de industriella elkonsumenterna att säga vilka processer de kan lastförskjuta över
olika tidsintervall, från en timme till en vecka. Mökander frågar även hur stora lastför-
skjutningar det innebär och hur stora fasta och variabla kostnader det innebär. Samma
frågor ställs för implementationsår 2014, 2025 och 2050. Svaren från detta extrapoleras
sedan för att representera hela den industriella elkonsumtionen i Sverige.

En utmaning som uppkommer i Mökanders studie är att efterfrågeflexibilitet är ett för-
hållandevis nytt koncept och att det finns betydande kunskapsluckor i samhället. Det
kan därför vara svårt för de intervjuade att ge korrekta siffror. Den här utmaningen löses
i denna studie genom att själv analysera anläggningen. En annan utmaning ligger i att
hur mycket efterfrågeflexibilitet en anläggning kan erbjuda är komplext och beroende av
många olika parametrar. Det kan därför vara svårt att ge ett enskilt kvantitativt svar på
frågan hur mycket flexibilitet som kan erbjudas. Den här utmaningen löses i denna studie
genom att söka en mer komplex modell snarare än ett kvantitativt värde.

Ytterligare en utmaning, som Mökander själv lyfter, ligger i att alla aktörer på elnätet har
åsikter kring elnätet, elmarknaden och dess utveckling samt egen vinning i att det blir på
ett visst sätt. För Mökander innebär detta en risk för systematiska fel i det kvantitativa
resultatet som bör tas i beaktning. Även för denna studie finns en risk för att studien
vinklas i vilka observationer som görs och vilken riktning studien tar, men denna minskas
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genom att basera observationer i den utförda litteraturstudien.

Dessa ovan nämnda lösningar fås på bekostnad av ett mer komplext svar och av ett svar
som inte lika lätt kan extrapoleras över hela elnätets industriella konsumenter. Denna
studie ämnar ge en utförligare bild av en industriell elkonsuments tekniska potential för
efterfrågeflexibilitet och bidra till en ökad förståelse för de komplexiteter och utmaningar
som den industriella elkonsumenten står inför, snarare än att agera grund för beslutsfat-
tande över elnätet och elmarknaden.

Ett exempel på hur slutsatser kan skilja sig åt beroende på metod och vilka antagan-
den som görs finnes i Mökanders konstaterande att om elpriset är så högt att det inte
längre är direkt lönsamt att ha igång produktionen så kommer de industriella elkonsu-
menterna att pausa produktionen under en begränsad tid. Detta konstaterande leder till
att Mökander drar slutsatsen att om elpriset är 2000 kr/MWh kommer den potentiella
efterfrågeflexibiliteten att vara mellan sexhundra och niohundra MW. I denna studie ob-
serveras istället att den undersökta industriella elkonsumenten inte väger den momentana
lönsamheten tillräckligt högt för att låta den påverka produktiviteten. Det som är viktigt
är att leveransförmågan till kund inte påverkas. Dessa resultat går inte emot varandra,
men exemplet påvisar hur resultatet av komplexa studier beror av vilka approximationer
och antaganden som görs.

4.2 Begränsningar

Det finns två huvudsakliga begränsningsområden i studien som bör nämnas. Det första är
begränsningar i bearbetad data. Rådatan över effektanvändning och över produktivitet
har en upplösning på 5 minuter medel respektive 30 minuter medel, vilket tillåter förhål-
landevis noggrann analys av lastkurvan och dess koppling till produktionen. Datan över
kapacitet är istället veckovis, något som är mer begränsande. Mest begränsande är dock
datan över störningar, vilket är årsvis. Det finns även utmaningar i att koppla högupplöst
produktivitetsdata till effektanvändning. Det här då produktiviteten mäts i en mätpunkt
inom produktionslinjen, medan produktionstakten (och därmed effektanvändningen) kan
skilja sig åt inom en produktionslinje. Detta innebär att det finns svårigheter i att koppla
effektanvändningen till produktiviteten E(P ) vid högupplöst data. Det går inte heller att
koppla förändringar i produktivitet och effektanvändning till störningar i produktionen,
E(P (S)). Hade så kunnat göras hade simuleringar av flexibiliteten sedan kunnat jämföras
mot faktiska körningar.

En ytterligare begränsning kring data ligger i att dataintervallet är över år 2021. Produk-
tiviteten, och därigenom också överkapaciteten, beror av efterfrågan på anläggningens
produkter på marknaden. Denna beror i sin tur på yttre faktorer så som konjunktur.
Därför innebär det här begränsade dataintervallet att kvantitativa slutsatser över poten-
tiell flexibilitet inte kan dras utan att få med ett beroende av yttre faktorer. Detta kan
motverkas genom att analysera aktuell efterfrågan och vikta resultatet utifrån denna. Då
detta i sig blir en omfattande studie togs beslutet att inte försöka göra detta.

Dessa ovan nämnda begränsningar beror delvis på avgränsningar av tidsmässiga skäl, men
också på känslighet i vilken data som kan publiceras. SSAB är ett vinstdrivande företag
på en konkurrensmässig marknad, vilket gör all data över deras verksamhet känslig ur
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affärsmässiga skäl. Då det finns ett intresse från såväl undertecknad som SSAB att denna
rapport ska kunna publiceras utan sekretess har mer känslig data undvikits. Vad som är
känslig data har avgjorts av SSAB.

Det andra begränsningsområdet finnes i att endast en industriell elkonsument analyse-
rades. Detta begränsar kraftligt vilka kvantitativa slutsatser som kan dras över hur den
tekniskt potentiella flexibiliteten kan bidra till elnätets balans och över hur omfattande
tekniskt potentiell flexibilitet som finns hos de industriella elkonsumenterna i elnätet.
Det väcker även frågor kring generaliserbarhet i modellen eftersom den baseras på endast
en industriell elkonsument. Dessa begränsningar överkommer till viss del genom den ut-
förliga litteraturstudien, men det måste konstateras att modellen bör testas mot andra
industriella elkonsumenter innan slutsatser kring generaliserbarhet kan dras.

En sista begränsning som bör nämnas ligger i att vissa påståenden från aktörer vid an-
läggningen inte kunnat verifieras av fristående part. Inga påståenden har gått emot vad
som kunnat avläsas ur datan och det har inte heller funnits några påståenden som ej
överensstämmit med litteraturstudien. Det till trots finns viss risk för subjektivitet som
påverkat riktning på studien. Den omfattande litteraturstudien och ett kritiskt förhåll-
ningssätt i arbetet har dock minskat risken för sådant.

5 Studien
I det här kapitlet presenteras resultatet av den studie som genomförts. Kärnan i studien
är en sammanvävning av de presenterade teoretiska koncepten efterfrågeflexibilitet och
operativ verksamhetsstyrning och en applicering av detta på fallstudien. Först förs ett
generellt resonemang kring vilka egenskaper och parametrar som begränsar respektive
möjliggör flexibilitet (5.1). Därefter presenteras en matematisk modell (5.2) som ämnar
kvantitativt fastställa sambandet mellan tekniskt potentiell flexibilitet och produktivitet.
Först därefter appliceras de teoretiska koncepten genom dessa två generella sektioner
på fallstudien i fråga i sektion (5.3). Slutligen analyseras vad den tekniskt potentiella
flexibiliteten skulle kunna innebära för elkonsumenten i sektion (5.4).
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Figur 22: illustrerar studiens övergripande disposition och de två teoretiska koncept som är kärnan i
studien.

5.1 Generella avgörande aspekter för efterfrågeflexibilitet hos in-
dustriella elkonsumenter

Det finns ett antal olika avgörande aspekter för att en industriell elkonsument ska ha
tekniskt potentiell flexibilitet. Här presenteras sådana generella aspekter som fastställts
genom fallstudien och litteraturstudien.

Den kanske mest intuitiva parametern är elkonsumentens elförbrukning. En elkonsu-
ment kan i de flesta fall inte erbjuda mer flexibilitet än mängden el den skulle ha konsume-
rat under relevant tidsintervall. Om konsumenten ska kunna göra det måste den antingen
ha möjlighet att lagra energi som sedan kan återföras till elnätet, exempelvis genom bat-
terier eller restvärme, eller ha egen elproduktion och således vara en prosument. Sådana
frågeställningar är intressanta, men faller utanför denna studies frågeställningar. Därmed
är egenskaper hos elkonsumenten så som årsförbrukning, toppeffekt, medeleffekt
och dessa lasters sammankoppling och fördelning inom anläggningen högst relevanta.

Därefter finns den första egenskap som endast är relevant för produktionsanläggningar,
snarare än alla elkonsumenter. Det är elintensiteten, förhållandet mellan elkonsumtion
och produktion E(P ). Anläggningens eller produktionslinjens elintensitet sätter relatio-
nen mellan elanvändningen, och därmed flexibiliteten, och produktionen. Då industriell
produktion mäter sin produktion i antal producerade varor per tidsenhet eller värdet av
producerade varor per tidsenhet kommer en förändring i produktionen av flexibilitetsskäl
att behöva mätas i dels förändrad elanvändning (MW / MWh) dels förändrad produktion
(st / kg / kr). Det förstnämnda för att fastställa värdet på flexibiliteten och det senare
för att fastställa kostnaden för flexibiliteten. En hög elintensitet innebär således en hög
flexibilitet för en låg förändring i produktion, medan en låg elintensitet innebär stora
förändringar i produktion för förhållandevis lite flexibilitet.
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Det leder vidare till nästa egenskap som är av relevans för industriella elkonsumenters
tekniskt potentiella flexibilitet, den faktiska produktionen och dess parametrar. För
detta är dels egenskaper hos hela anläggningen dels egenskaper hos enskilda produktions-
linjer av relevans. För anläggningen är produktionsflödet, hur varor vandrar genom
anläggningen och vilken följd av produktionslinjer och mellanlager relevant. Det i sig
avgör dock inte tekniskt potentiell flexibilitet, utan behöver kombineras med egenskaper
hos anläggningen så som var buffertar och flaskhalsar finns. En buffert är någonting
som erbjuder frihet i produktionen. Till exempel överkapacitet hos ett produktionssteg
relativt kringliggande produktionssteg så att den inte behöver producera hela tiden. Ett
annat exempel är ett lager mellan två produktionssteg som erbjuder en frikoppling mellan
produktionsstegen så att de kan producera oberoende av varandra. Att ett produktions-
steg har en överkapacitet gör inte någon nytta om inte det kombineras med ett lager som
frikopplar det här produktionssteget från kringliggande mer begränsade produktionssteg.
En flaskhals är istället ett produktionssteg vars kapacitet begränsar den totala produk-
tionen.

En annan aspekt att analysera är anläggningens schemaläggning av produktion. En
anläggning kan ha en enda produkt som produceras, eller många tusen. Ju fler olika
produkter som produceras, desto komplexare blir schemaläggningen och det kan bli svå-
rare att vara flexibel i produktionen. Om endast en ett eller ett fåtal olika produkter
produceras kan anläggningen även sannolikt överproducera dessa och lagra dessa färdiga
produkter tills dess att en köpare hittas. Däremot om anläggningen har många olika pro-
dukter kan detta vara ineffektivt på grund av svårigheter att förutsäga vilka produkter
som kommer att efterfrågas. Då kan anläggningen övergå till en orderbaserad produktion
där produkter endast produceras på beställning och då har en fast tid då de ska vara fär-
diga. Det innebär att även om anläggningen eller delar av den har en viss överkapacitet
kan den flexibilitet det medför inte förskjutas alltför långt i tid eftersom produktionen
inte kan förskjutas hur mycket som helst. Det påverkar inte den totala flexibiliteten som
kan erbjudas över tid, men däremot minskar mängden flexibilitet som kan erbjudas vid
varje enskild tidpunkt. En annan aspekt som bör nämnas är att anläggningens överkapa-
citet, och därmed tekniskt potentiella flexibilitet, beror av efterfrågan på anläggningens
produkter på marknaden. Den tekniskt potentiella flexibiliteten är därmed till viss del
omvänt konjunkturberoende.

Om en last i ett produktionssteg, en del i ett produktionssteg eller någon form av stöd-
process är, för en viss tidsskala, helt frikopplad från produktionen kan denna kallas för
en fri last. Om man kombinerar överkapacitet i ett produktionssteg med lager innan
och efter produktionssteget får man vad som motsvarar en fri last, men en fri last kan
också vara någon form av energilagring som erbjuder förmågan att först konsumera el
från elnätet för att senare i tid använda den här energin för att driva produktionen. Ett
intuitivt exempel på detta är ett batteri, men också tänkbart är värmelagring, tryckluft
eller annan form av energilagring. Huruvida en last är en fri last eller inte beror på vilken
tidsskala man utgår ifrån. I teorin kan alla laster förskjutas i någon mån, men i praktiken
behöver den här förskjutningen vara i tidsskalan minuter eller timmar för att det ska vara
av relevans ur flexibilitetsskäl.

För en enskild produktionslinje, vilket definierats som en följd av produktionssteg ut-
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an lager emellan, finns också egenskaper som avgör huruvida den kan erbjuda tekniskt
potentiell flexibilitet. Det första är återigen huruvida det har en överkapacitet gentemot
kringliggande produktionslinjer samt hur omfattande lager det finns innan och efter pro-
duktionslinjen. Det är dock inte tillräckligt att endast analysera dessa egenskaper, utan
även sammanlänkningsgraden av andra aspekter är av relevans. Det kan exempelvis
vara att två produktionslinjer producerar komponenter som ska sättas ihop i en tredje
produktionslinje. Då är dessa två produktionslinjer beroende av varandra trots att de
produktionsflödesmässigt arbetar parallellt. Ett annat exempel är då en produktionslinje
förser en annan med komponenter och det finns ett lager emellan, men där produkterna
på grund av kylning eller annat måste vänta en viss tid innan de kan gå vidare till nästa
produktionssteg. Det skapar en tröghet i produktionen som försvårar hastiga förändring-
ar och som tar upp en betydande andel av lagringsutrymmet. På samma sätt innebär
skillnader i körordning, det vill säga i vilken ordning olika produkter ska genomgå en
linje, att en andel av lagret mellan två linjer behöver användas till att växla körordning.

Nästa egenskap för en produktionslinje som behöver fastställas innan någon slutsats om
tekniskt potentiell flexibilitet kan dras är dess styrbarhet, hur snabbt och resurseffektivt
produktiviteten kan justeras. Detta avgör dels huruvida det finns någon potentiell flexi-
bilitet dels egenskaper hos flexibiliteten. En produktionslinje kan vara av sådan karaktär
att produktionshastigheten kan justeras över en kontinuerlig skala, endast regleras mel-
lan diskreta produktionshastigheter eller endast ha två möjliga hastigheter, igång eller
avstängd. Vidare kan produktionslinjen även om hastigheten kan regleras kontinuerligt
ha en optimal produktionshastighet då elberoendet E(P) eller annan energieffektivitet
η(P ) är som lägst. Det kan också vara så att två produktionshastigheter är lika ener-
gieffektiva, men att justera mellan dem kostar energi eller orsakar produktionsförluster.
Detta påverkar såväl den tekniskt potentiella flexibiliteten som dess egenskaper så som
initieringstid, hur snabbt flexibiliteten kan erbjudas, och kostnad. Det kan även vara så
att förändringar i produktionshastighet eller stopp i produktionen leder till försämrad
kvalitet hos produkterna, något som också behöver tas hänsyn till. Detta om produk-
tionslinjen är ämnad att producera kontinuerligt och således inte kan garantera samma
effekt under uppstarts- och nedstängningsperioder.

En sista egenskap hos produktionslinjer som måste tas i beaktning är dess störnings-
känslighet. Ingen produktionslinje kommer i praktiken att kunna producera precis som
planerat. Det kommer att uppstå störningar vilka kommer påverka den potentiella flex-
ibiliteten negativt. Dessa störningar kan kategoriseras utifrån hur långt i förväg de kan
förutsägas och hur planerbara de är i tid. En naturlig uppdelning, om än inte den en-
da tänkbara, är att dela in störningar i planerade och oplanerade störningar. Planerade
störningar kan ibland kombineras med flexibilitet, medan oplanerade störningar endast
kommer orsaka en minskad överkapacitet och därmed påverka såväl den sammanlagda
tekniskt potentiella flexibiliteten över tid som den momentana flexibiliteten i ögonblic-
ket. En annan relevanta egenskap hos störningar är dess längd. Om en produktionslinje
har många men korta störningar kan detta vara mindre negativt för flexibiliteten än om
den har få men betydligt längre störningar. Detta eftersom ett av syftena med den buffert
som lager erbjuder är att se till att störningar i en produktionslinje inte sprids vidare till
produktionen i andra linjer. En stor risk för längre störningar kommer därför att ställa
högre krav på att hålla uppe en buffert såväl uppåt som nedåt i lager.
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Om elkonsumenten får veta en tid i förväg att vid en viss tidpunkt kommer flexibilitet
nedåt, det vill säga minskad elkonsumtion, att efterfrågas så kan den optimera mängden
flexibilitet som erbjuds. Detta gör konsumenten för en produktionslinje genom att utnytt-
ja överkapaciteten i produktionslinjen för att tömma lagret innan produktionslinjen och
fylla lagret efter produktionslinjen och på så sätt möjliggöra längsta möjliga produktions-
stopp i linjen utan att det påverkar kringliggande produktionslinjer. Mängden flexibilitet
per tidsenhet (MW) fastställs då av möjlig minskning i elkonsumtion medan den totala
flexibiliteten (MWh) fastställs av densamma och det mest begränsande av lagren innan
och efter. Vilket lager som är mest begränsande blir det lager som snabbast fylls respek-
tive töms innan respektive efter. Detta beskrivs i mer detalj i sektion matematisk modell
(5.2) samt simuleras i sektionen simuleringar (5.4).

Slutligen bör några ord sägas om skillnaden mellan tekniskt potentiell flexibilitet och fak-
tisk flexibilitet som realistiskt kan erbjudas av den industriella elkonsumenten. I teorin
kan den industriella elkonsumenten avbryta all sin produktion och på så sätt erbjuda hela
sin elkonsumtion som flexibilitet. I praktiken kommer detta dock att innebära omfattande
kostnader för elkonsumenten och därmed blir flexibiliteten mycket dyr, sannolikt dyrare
än vad köparen av flexibilitet är redo att betala eller den besparing som görs av att in-
te konsumera el vid den tidpunkten. Huruvida så är fallet beror dels på elintensiteten i
enlighet med tidigare resonemang dels på vilka vinstmarginaler som den industriella el-
konsumenten producerar med. Med en hög elintensitet och en låg vinstmarginal minskar
alternativkostnaden för flexibilitet och därmed ökar incitamenten att erbjuda flexibili-
tet. Något som bör observeras här är att även om elkonsumenten inte går med vinst
under en timme betyder inte det att det inte är lönsamt att producera den timmen.
Detta eftersom fasta kostnader inte försvinner om produktionen stängs av. Därmed blir
alternativkostnaden för flexibiliteten en timme värdet på produktionsbortfallet minus de
rörliga kostnader som undvikits. En annan relevant observation är att om anläggningen
producerar flera olika produkter inom ett visst tidsspann där exakt schemaläggning in-
te är helt fast så sätts alternativkostnaden för flexibiliteten av den produkt med minst
vinstmarginal, eftersom man då rimligtvis bortprioriterar den produkten först.

Det i förra stycket förda resonemanget är dock inte alltid helt applicerbart i praktiken.
Den direkta vinstmarginalen i produktionen är en för de flesta industriella elkonsumen-
ter relevant variabel, men det är inte den enda eller nödvändigtvis den viktigaste. Som
konstaterat i sektion industriell produktion (3.5) finns andra egenskaper konkurrensmäs-
siga företag kan välja att optimera utifrån. Exempel på sådana är leveranssäkerhet och
kundnöjdhet. Att pausa sin produktion en tid kan skada dessa egenskaper, vilket på sikt
kan leda till att företaget tappar kunder och marknadsandelar. Å andra sidan kan en mer
flexibel produktion leda till mer konkurrenskraftiga priser och en hållbarare verksamhet
vilket kan bidra till nya kunder och marknadsandelar. Vilket beslut den industriella el-
konsumenten tar beror av, och bidrar till, dess affärsmodell. Därmed kan det vara av
relevans att skilja på tekniskt potentiell flexibilitet och i praktiken realistisk (tekniskt
potentiell) flexibilitet.
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5.2 Matematisk modell

Här presenteras en matematisk modell över den tekniskt potentiella flexibiliteten F vid
varje tidpunkt i en produktionsanläggning. Detta är en formalisering av sektion generella
avgörande apsketer för efterfrågeflexibilitet hos industriella elkonsumenter (5.1) ovan.

Baserat på definitionen av efterfrågeflexibilitet under sektion (3.4) kan flexibiliteten an-
sättas som förändringen i effekt som efterfrågas från elnätet ∆E under tidsperioden ∆t
efter en uppstartstid tini från att en signal (ett incitament) mottagits. Flexibiliteten och
dess värde kan även bero av hur lång återhämtningstid som krävs efter tidsperiodens slut,
tre samt av lastförändringens placering i elnätet G:

F = F (∆E, t, tini, tre, G). (1)

Här väljs definitionen

F =
T∑

t=tini

∆Et. (2)

Det vill säga att flexibiliteten F i MW över tidsintervallet [0, T ] är lika med summan av
effektförändringen ∆Et vid varje diskret tidsintervall t från dess att initieringstiden tini
gått. Då flexibiliteten F därmed definieras av den potentiella effektförändringen ∆E över
tidsintervallen t behöver dessa fastställas. Observera att detta är ett val, och att andra
definitioner kan vara minst lika korrekta beroende på sammanhang. Det är även ett val att
modellera flexibiliteten i diskreta tidssteg. I verkligheten är givetvis effektanvändningen
kontinuerlig, men då den svenska elmarknaden är uppdelad i tidsintervall om idag 60
minuter, framöver 15 minuter, är det logiskt att låta även flexibiliteten vara uppdelad i
motsvarande diskreta tidsintervall.

Genom att se tillbaka till kapitlet om operativ verksamhetsstyrning (3.5.1) kan man kon-
statera att produktionsanläggningar kan modelleras som ett antal produktionslinjer där
produkter förädlas och lager av olika dimensioner mellan dem som, helt eller delvis, fri-
kopplar produktionslinjerna från varandra. En produktionslinje med kringliggande lager
frilagt från resten av anläggningen illustreras i figur (23). Genom dessa linjer och lager
flödar sedan produkterna i linjära eller komplexa produktionsflöden. Av detta följer att

Etotal = Ebas +
N∑
i=0

Ei, (3)

det vill säga att den totala effekten vid produktionsanläggningen är summan av alla pro-
duktionslinjers effektanvändning samt någon baseffekt för de laster som inte är kopplade
till en enskild linje. Samma argument gäller rimligtvis för förändringen i effekt ∆E. Även
för flexibiliteten F kan detta antas gälla, förutsatt att alla linjer kan vara antingen syn-
kront flexibla eller att linjernas flexibilitet kan aktualiseras utan att påverka andra linjer.
Om så är fallet beror på mellanliggande lager, då status på dessa avgör hur frikopplade
produktionslinjer är från varandra. Observera att en produktionslinje enligt definition
kan bestå av flera produktionssteg om dessa produktionssteg är helt sammanlänkade.
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Således söks en produktionslinjes potentiella effektförändring ∆E, vilken definieras som
differensen mellan den effekt E0 som var planerad och den effekt EF som är möjlig att
justera till.

∆E = E0 − EF . (4)

I en industriell produktionsanläggning och för en produktionslinje är effektanvändningen
E rimligtvis beroende av produktiviteten P . Hur exakt det beroendet är beror av pro-
duktionslinjens egenskaper och vilka laster den består av. Om linjen exempelvis består av
elmotorer som driver produktionen så är sambandet sannolikt ganska direkt och exakt.
Om linjen istället har elektrisk uppvärmning är det sannolikt också ett tydligt samband,
men med en ökad tröghet. Slutligen om linjen till exempel har en elektrolysör som produ-
cerar vätgas vilken sedan används för att driva produktionen har sambandet mellan effekt
E och produktion P en så stor tröghet att man på kortare tidsskalor kan tala om effekten
som frikopplad från produktionen. Här görs valet att dela upp lasterna i frikopplade, flex-
ibla, laster Eflex(t) och ej flexibla laster E(P ). I teorin kan alla laster vara flexibla om en
tillräckligt kort tidsskala appliceras. I praktiken behöver dock lasterna kunna frikopplas
en viss tid för att kunna kallas flexibla. Frikopplingen får inte heller orsaka en alltför stor
ökad effektanvändning som följd.

För ej flexibla laster beror den planerade effekten E0 av den planerade produktiviteten
P , medan den potentiella effekten EF beror av den potentiella produktivitetsförändring-
en ∆P . Vidare beror båda effekterna av vilken produkt o som linjen producerar under
tidsperioden. Således följer

∆E = ∆E(P,∆P, o). (5)

Parametrarna P och o beror av schemaläggningen av produktionen som här anses vara
konstanta då initieringstiden tini är litet. Om initieringstiden tini tillåts vara i storleks-
ordningen dygn kan dessa parametrar modelleras som variabler, men med medföljande
utmaningar i att ytterligare parametrar ska tas hänsyn till i en möjligtvis redan komplex
schemaläggning. Därmed återstår här att fastställa ∆P för varje produktionslinje:

∆E = ∆E(∆P ). (6)

Figur 23: visar modellen över en produktionslinjes för flexibiliteten begränsande parametrar

En produktionslinje i har en teknisk maxkapacitet Kmax och minimikapacitet Kmin, där

Kmin

{
= 0 , om linjen avstängd
̸= 0 , om linjen kör med lägsta möjliga produktionshastighet

(7)
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En avstängd linje innebär vanligtvis en effekt Ei nära noll, men också en uppstarts-
tid innan linjen kan börja producera igen. Det är också vanligt att uppstarten medför
en betydande elanvändning utan att något produceras, exempelvis om en viss körtem-
peratur behöver uppnås. Detta kan relateras till Seog-Chan Oh’s [41] förklaring att en
produktionslinje kan befinna sig i fem olika stadier, se sektion (3.5.1). Den nollskiljda
Kmin kan vara hårt satt eller rörlig men med en minskad energieffektivitet för minskande
Kmin. Huruvida en linje ska stängas av, gå på tomgång eller en låg produktionshastighet
blir därmed ett strategiskt beslut baserat på hur länge linjens produktion förväntas vara
pausad och på produktionslinjens egenskaper.

Vidare har varje produktionslinje en kapacitet K per produktionsperiod som anger för-
väntad medelproduktion över perioden, exempelvis en vecka eller månad. I detta K tas
hänsyn till planerade avbrott i produktionen. Slutligen har varje produktionslinje en viss
förväntad andel oplanerade störningar s i produktionen som kan inkluderas i K, men som
i den här modellen frikopplas. Relevant kan även vara antal störningar ns längre än en
viss tid ts per produktionsperiod. Produktionen P i linje i vid ett ögonblick kan därför
skrivas som

P = P (K,Kmin, Kmax, s) (8)

där P begränsas av
P ∈ [Kmin, Kmax]. (9)

Om inte produktiviteten över tidsperioden T ska påverkas behöver P även uppfylla kravet

T∑
t=0

(1− st) · Pt = T ·K, (10)

men till skillnad från föregående tekniska begränsning kan det här kravet frångås om den
som styr produktionslinjen finner det motiverat. st är här den störningsgrad som finns vid
perioden t, det vill säga det procentuella bortfall av produktivitet på grund av störningar.
Förhållandet mellan s och st blir därmed

s =
1

T

T∑
t=0

st (11)

Observera att en osäkerhet uppstår här på grund av att st är oplanerade störningar
och det därför inte kan förutsägas när de uppstår. En störning vid ett litet Pt har liten
påverkan, men en störning då Pt är stor kan orsaka stora förseningar i produktionen som
då måste arbetas ikapp eller tas som en förlust.

Ekvationerna (9) och (10) ovan ger de ramar inom vilka produktionen i linje i kan vara
flexibel, men även status på lagret innan och efter linjen behöver tas hänsyn till. Varje
lager j definieras av dess lagerstatus L vid varje tidpunkt, dess fysiskt maximala lagerka-
pacitet Lfull och av de säkerhetsmarginaler Lmax och Lmin operatören beslutat om. Den
fysiska begräsningen på lagret blir därför

L ∈ [Ltom, Lfull], (12)

, där Ltom = 0. Dock, eftersom ett krav ställs på lagret att det alltid ska finnas en viss
säkerhetsmarginal för att undvika stopp i kringliggande produktionslinjer ifall en linje får
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avbrott sätts begränsningen istället till

L ∈ [Lmin, Lmax]. (13)

För varje tidssteg t blir lagerförändringen

Lt = Lt−1 +
∑
in

Pi +
∑
ut

Pi (14)

där
∑

in Pi är summan av alla inflöden i lagret och
∑

ut Pi är summan av alla utflöden ur
lagret under tidssteget t.

Differenserna Lmin − Ltom och Lfull − Lmax agerar buffertar. Syftet med ett lager är
som konstaterat att frikoppla produktionslinjer från varandra, men om lagret blir fullt
försvinner den funktionen. Buffertarna Lmin och Lmax kan därför fastställas av

Lmin − Ltom = ts,in · Pin (15)

och
Ltopp − Lmax = ts,ut · Put (16)

där P är produktiviteten från produktionslinjerna länkade till lagret och ts är den längsta
tänkbara störningen i respektive produktionslinje som dimensioneras för. Här uppstår en
avvägning där operatören får besluta om hur lång tid en linje får vara nere innan den
börjar påverka andra produktionslinjer. Denna avvägning blir mer komplicerad om ett
lager har fler produktionslinjer som matar eller matas av lagret.

Slutligen introduceras även en parameter η(P ) som modellerar effektivitetsförluster i pro-
duktionslinjen orsakade av att produktionslinjen frångår sin jämna eller optimala produk-
tivitet. Det här är inte samma sak som elintensiteten från figur (10) då denna rymms
inom E(P ), utan istället andra effektivitetsförluster så som från fossila bränslen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den potentiella flexibiliteteten F för ett lager i
beror av den potentiella effektförändringen ∆E, som i sin tur beror av den potentiella
produktivitetsförändringen ∆P . ∆P begränsas av linjens egenskaper och av anslutande
lagers egenskaper. Det leder till att den potentiella flexibiliteten F i en linje kan konsta-
teras bero av:

1. Produktionslinjens parametrar Kmin och Kmax

2. Anslutande lagers parametrar Lmin och Lmax

3. Produktionslinjens effektberoende E(P )

4. Produktionslinjens flexibla laster Eflex(t)

5. Produktionslinjens effektivitet η(P )

6. Produktionslinjens störningar s och dess störningskänslighet

7. Schemaläggningen av produktionen, P och o
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5.2.1 Typer av laststyrning

Med den modell som presenterats ovan går det nu att resonera kring de sex typerna av
laststyrning som presenterades i figur (18). Laststyrning nummer ett och två, toppkapning
och dalfyllning, är enligt modellen produktionsmässigt likvärdiga men med motsatt tecken
på ∆P . Dessa innebär en flexibilitet på bekostnad av en förändrad produktion. Om
operatören anser att produktiviteten över en viss tid inte får påverkas så ansätts ekvation
(10):

T∑
t=0

(1− st) · Pt = T ·K

som ett gränsvillkor. Då tillåts en minskning av produktion vid en tidpunkt endast om
produktionen kan höjas motsvarande mängd under andra delar av tidsperioden T . Det
här motsvarar alternativ tre i figur 18, lastförskjutning.

Alternativ fyra, energieffektivisering, och alternativ fem, elektrifiering, i figuren inne-
bär i stunden inte någon flexibilitet utan bör snarare ses som mer långsiktiga strategier
för verksamhetsutveckling. Dessa har potential att förändra produktionslinjers effektbe-
roende E(P ) och effektivitetsgrad η vid olika förhållanden. De har även potential att
möjliggöra en ökad flexibel last, alternativ sex. Flexibel lastformning innebär att laster
E helt eller delvis frikopplas från produktionen. Det möjliggör flexibilitet utan att pro-
duktionen påverkas alls, varken över tid eller i stunden. Således behöver ingen hänsyn
tas till produktionen för flexibilitet genom sådana flexibla laster. Däremot kan en flexi-
bel last medföra en minskad energieffektivitet η. Ett exempel på flexibel lastformning är
användandet av batterier, där en andel av energin förloras vid upp- och urladdning.

Det här innebär att det finns tre olika alternativ för flexibilitet som kan implementeras i
en industriell anläggning:

1. En effektförändring orsakad av förändrad produktion.

2. En effektförändring orsakad av i tid förskjuten produktion, utan att den totala
produktiviteten förändras.

3. En effektförändring orsakad av flexibel last.

5.2.2 Begränsningar i modellen

Den ovan härledda modellen består av vissa förenklingar och approximationer. Den kanske
mest utmärkande av dessa är att den inte tar hänsyn till komplexiteter i schemaläggning-
en av produktionen. Exempelvis kan produktionen vara batchvis där det finns tydliga
fördelar med att inte avbryta produktionen under pågående batch, vilket sätter vissa be-
gränsningar. En annan sådan komplexitet ligger i att produktionslinjer kan ha föredragna
körordningar och att dessa körordningar kan skilja sig åt mellan efterföljande produktions-
linjer. På så sätt kan lagret behöva agera buffert för att växla mellan körordningar, vilket
tar upp en andel av lagrets potential att agera buffert för flexibilitet.

Modellen bygger på att varje produktionslinje kan frikopplas från resterande produk-
tionssystem sånär som på de lager som binder produktionslinjerna samman, vilket inte
alltid är fallet. Hade istället en modell för hela anläggningens produktionsflöde gjorts så
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skulle det möjliggöra optimering av hela produktionsanläggningens tekniskt potentiella
flexibilitet samtidigt. Då de individuella produktionslinjerna, indirekt eller direkt, påver-
kar varandra innebär det att en ökad potentiell flexibilitet i en produktionslinje riskerar
orsaka minskad potentiell flexibilitet i en annan produktionslinje. En modell över hela
produktionssystemet hade också påvisat potentiell flexibilitet i själva produktionsflödet
mellan linjerna.

En annan begränsning i modellen ligger i att den förutsätter exakt vetskap över pro-
duktionsanläggningen och dess produktionslinjer. Detta kan inte uppnås i praktiken och
därav kan det vara fördelaktigt att konstruera en för anläggningen eller produktionslinjen
specifik modell som bygger på den data som finns att tillgå. En sådan specifik modell
skulle också kunna vikta olika produktionslinjer beroende på exempelvis hur stor vikt
det ligger i att deras produktion ej påverkas. En specifik modell hade också kunnat utgå
ifrån var i produktionsanläggningen såväl buffertar i form av överkapacitet och lager som
flaskhalsar finns.

Modellen tar inte heller hänsyn till ekonomiska aspekter. Huruvida tekniskt potentiell
flexibilitet är realistisk i praktiken eller inte beror till hög grad på vilka ekonomiska
konsekvenser det innebär. Slutligen tar inte modellen hänsyn till mer komplexa beroenden
mellan parametrar, exempelvis att kapaciteten K och lagerförmågan L beror av vilka
produkter o som produceras vid varje tidpunkt. Kanske halveras kapaciteten då en särskilt
känslig produkt produceras.

5.3 Fallstudien

Här appliceras de två föregående sektionernas generella resultat på produktionsanlägg-
ningen och företaget som studerats som fall. Även denna sektion är uppdelad i flera delar.
Först presenteras studieobjektet SSAB och dess produktionsanläggning i Borlänge. Det-
ta kan relateras till egenskaperna produktionsflöde, schemaläggning av produktion och
affärsmodell. Därefter presenteras anläggningens produktion och då i synnerhet de tre
produktionslinjer som studien analyserat djupare. Detta kan relateras till egenskaperna
styrbarhet, överkapacitet, sammanlänkningsgrad, energieffektivitet och störningskänslig-
het såväl som till den matematiska modell som härletts. Därefter redogörs för produk-
tionsanläggningens elförbrukning och elintensitet. Avslutningsvis analyseras anläggning-
ens och de tre produktionslinjernas tekniskt potentiella flexibilitet utifrån egenskaperna
som lagts fram och utifrån de tre relevanta typer av laststyrning som definierats.

5.3.1 SSAB & SSAB Borlänge

På SSAB:s hemsida [45] går att läsa:

SSAB är ett globalt stålföretag som är världsledande inom höghållfasta stål
och relaterade tjänster. Vår vision är att bidra till en starkare, lättare och
mer hållbar värld. SSAB siktar på att bli det första stålföretaget i världen att
erbjuda fossilfritt stål på marknaden 2026, och att i stort sett ta bort koldiox-
idutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030.

SSAB har anställda i över 50 länder, där de större produktionsanläggningarna finns i
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Sverige, Finland och USA. I Sverige har SSAB ståltillverkning i Luleå och Oxelösund,
medan förädling av det producerade stålet även sker i Finspång och Borlänge.

Figur 24: visar SSAB:s affärsstrategi, ”Taking the Lead”. Källa: SSAB [46]

SSAB kallar sin affärsstrategi för Taking the Lead och illustreras av SSAB enligt figur 24.
På SSAB:s hemsida återfinns en utförlig beskrivning av denna. Den första halvan, först
med fossilfritt stål, är SSAB:s mål att 2026 bli världens första stålföretag som levererar
järnmalmsbaserat fossilfritt stål. Detta görs eftersom det finns en stor efterfrågan på
marknaden för fossilfritt stål och att därigenom minska värdekedjans koldioxidavtryck.
Som ett steg i detta ämnar SSAB att i stort sett ta bort sina koldioxidutsläpp till 2030.

Den andra halvan av SSAB:s affärsstrategi är att vara ledande inom hållbarhetsområdet.
I detta definierar SSAB delområdena flexibel verksamhet, högpresterande organisation
samt överlägsen kundupplevelse. Noterbart är att under den sistnämnda rubriken beskrivs
ett fokus på kvalitet, ledtider, leveranssäkerhet och säljrespons. Vikten vid kvalitet och
leveranssäkerhet återkommer ofta i samtal med medarbetare på SSAB i Borlänge.

Vid SSAB:S anläggning i Borlänge produceras tunnplåtsprodukter. Det innebär att an-
läggningen tar emot stålämnen och valsar dessa till så kallade bandrullar, stora cylindrar
av ihoprullad plåt. Genom att bearbeta stålämnena och bandrullarna på olika sätt ges plå-
ten olika egenskaper och på så sätt kan SSAB:s anläggning i Borlänge producera tusentals
olika produkter av tunnplåt. I figur (25) kan man se exempel på förädlade stålprodukter
från Borlänge.

Eftersom anläggningen producerar ett så stort antal olika produkter och då det finns
en ambition att minimera lagertider producerar anläggningen alla sina produktioner på
order. Det innebär att allt som produceras redan i förväg är märkt att gå till en viss kund
ett visst datum. Ambitionen att minimera lagertider kan relateras till delarna av affärs-
strategin kring att vara flexibel, högpresterande och erbjuda hög kvalitet. Det sistnämnda
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Figur 25: bandrullar av stål som producerats i Borlänge

eftersom det finns en risk för rost om stålet lagras för länge. Delvis som följd av den or-
derbaserade produktionen är produktionen även batchvis. Det innebär att produktionen
körs i omgångar, batcher, där storleken på batcherna avgörs av orderstorleken.

Anläggningens produktionslinjer, lager och huvudsakliga produktionsflöden presenteras i
figur (26). Eftersom produktionen är orderbaserad skiljer sig produktionsflödena mellan
linjerna från vecka till vecka, men det övergripande flödet år 2021 illustreras i figur (27).
Båda figurerna är förenklingar som ämnar ge en översiktlig förståelse över produktionen.
Den uppmärksamma kan avläsa att de sekundära, orangea i figur (26), produktionsflödena
från Varmvals till Klockugnarna och från Konti till Tandem inte återfinns i figur (27). En
annan förenkling som gjorts är att produktionslinjerna för färdigställning av produkter
inte tagits med i figurerna. När en produkt lämnar produktionsflödet i figur (26) och
motsvarande går till slutprodukt i figur (27) går produkten först till en eller flera av
färdigställningslinjerna. Dessa består av olika linjer för klippning av bandrullar till mindre
former och linjer för emballering av bandrullar. Det finns flera linjer för vardera av de två
funktionerna med något olika egenskaper och med olika placeringar i anläggningen. Det
gör att en viss färdigställningslinje i regel tar hand om en viss produktionslinjes utflöde,
men i princip kan de olika färdigställningslinjerna avlasta varandra.

Schemaläggningen av produktionen sker i flera steg. Allra först sker ett övergripande
taktiskt beslutsfattande om vilka produkter som ska erbjudas baserat på produktionska-
paciteter, kundbehov med mera. Därefter sker en övergripande indelning i produktions-
veckor. När en operatör matar in en order och en önskad leveransvecka så kontrollerar
systemet närmaste vecka det finns ledig kapacitet i nödvändiga linjer och placerar ordern
där. Systemet håller sedan koll på om en order är perfekt i tid, tidigare än nödvändigt
eller försenad. Om det kommer en ny order som önskas levereras tidigare än en redan
inplanerad tidig order kommer den att senarelägga den ordern. På så sätt blir den första
orderns produktion placerad närmare leveransdag, vilket minskar lagertiden, samtidigt
som den senare ordern hinns med utan sen leverans.
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Figur 27: visar den sammanlagda produktionen i de olika produktionslinjerna under 2021 och var pro-
dukterna lämnar produktionsanläggningen.
*Viss felmarginal har uppstått av förenklingar som gjorts och av att lagerstatus kan ha skiljt sig åt mellan
början och slutet på året
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Inför varje vecka fördelas sedan planerad produktion per linje ut så jämnt som går mellan
veckans sju dagar, med hänsyn tagen till planerade driftstörningar. Produktionen går
dygnet runt alla veckans dagar, utan några större skillnader mellan dygnets timmar. Vissa
moment som kan vara högljudda sker inte under nätterna, men i samtal med personal vid
anläggningen verkar detta inte vara något som påverkar i någon märkbar utsträckning.
Slutligen schemaläggs produktionen vid varje produktionslinje individuellt varje dag. Den
här schemaläggningen baseras på respektive produktionslinjes föredragna körordning. Ett
exempel på en önskad körordning kan vara att en produktionslinje kör produkter från
bredast till tunnast för att minimera slitage på produktionslinjen.

5.3.2 Produktion

De tre största elförbrukande produktionslinjerna i anläggningen och också de som ana-
lyseras i den här studien är som konstaterat Varmvals, Tandem och Konti. Relevant att
fastställa för produktionslinjerna är som bekant vilka laster de består av, deras sam-
manlänkningsgrad med andra linjer, deras styrbarhet, körordning och energieffektivitet.
Var respektive produktionslinje befinner sig i produktionsflödet går att se i figur (26)
som presenterats tidigare. Ur denna kan konstateras att linjen Varmvals inte har något
lager mellan sig och produktionslinjen Ämnesugnar, vilket egentligen också är två styc-
ken från varandra frikopplade ugnar. Detta innebär att dessa linjer kan ses som en enda
produktionslinje, något som också delvis görs inom företaget.

Varmvals består av ett bandverk på vilket av ämnesugnarna uppvärmda stålblock pla-
ceras och förs genom ett antal elektriskt drivna valspar, stora stålcylindrar som pressar
stålet till tunnare band. Utöver dessa valspar använder linjen också elektriskt driven tryck-
luft för att blåsa bort ytrester från stålet. Varmvals kan justera sin produktionstakt och
kan snabbt stängas av utan större energiförluster. De helt sammanlänkade ämnesugnarna
däremot har dels en högre energieffektivitet vid högre produktionstakt dels omfattande
energiförluster om den tillåts kylas ner. Det är även risk för ökat slitage på ugnarna var-
je gång de kyls ner och värms upp igen, varför man helst undviker det. Ämnesugnarna
kan gå på tomgång med en lägre, men inte försumbar, energiåtgång. Då ämnesugnarna
är gasol- och naturgasdrivna påverkar de inte elintensiteten, men däremot energieffek-
tiviteten. Ett annat problem i att stänga av Varmvals finns i att innan mer kvalitativa
produkter kan produceras i Varmvals efter ett stopp måste Varmvals värmas upp igen,
vilket sker genom att låta produktionen gå. Därmed innebär stopp i Varmvals en kva-
litetsrisk som endast till viss del kan undvikas genom schemaläggning av lågkvalitativa
produkter efter ett stopp.

Ämnesugnarna får sitt material från utanför anläggningen och i den här studien har
tillgången på material där och det lagret ej tagits hänsyn till. Efter Varmvals hamnar
produkterna i råbandslagret, ett relativt omfattande lager. Den andel som ska stanna inom
produktionsanläggningen måste där vänta i minst tre dygn för att kylas ner. Slutligen är
Varmvals föredragna körordning från breda till tunna band då valsparen behöver bytas
innan ett bredare band kan köras.

Tandem påminner om Varmvals i att det består av ett löpande band och valspar, men
i Tandem valsas plåten kall. Då plåten inför Tandem gått genom en betsträcka innebär
det att plåtrullarna är känsliga för rost, varför de inte bör bli stående i ett lagren innan

48



eller efter Tandem i mer än några dagar. Först när bandrullarna gått genom Konti eller
Klockugnarna efter Tandem är de mer resistenta och kan lagras längre. Utöver denna
begränsning finns ingen sammanlänkning med andra linjer mer än lagren.

Tandems laster är huvudsakligen de elektriska motorer som driver valsparen men också
viss kylning och smörjning olja. Då Tandem producerar batchvis, det vill säga en bandrulle
åt gången, är det lätt att pausa produktionen mellan bandrullar. Medan en bandrulle
produceras vill man dock inte stänga av linjen. Körtiden för ett band beror på dess längd
och till viss del på hur tunt bandet ska bli, men är i storleksordningen fem minuter. Likt
Varmvals har Tandem en föredragen körordning från breda till tunna band. Slutligen har
Tandem inga energieffektiviteter att ta hänsyn till undantaget elintensiteten eftersom
linjen är helt elektriskt driven.

Konti skiljer sig en del från Tandem och Varmvals. Delvis är linjen kontinuerlig, där
bandrullar svetsas samman i början och kapas på slutet och där produktionstakten måste
vara konstant, men även i dess i jämförelse invecklade körordning. Dels måste på varandra
följande produkter vara av liknande bredd och tjocklek dels har banden olika temperaturer
i olika delar av linjen baserat på vilken produkt som ska produceras. Det leder till att
Konti kör i kampanjer som sätts samman baserat på vilka produkter som finns i lagret
innan Konti och tidigare i produktionsflödet. När körordningen inte går ihop körs så
kallade blindrullar, rullar som inte ska bli en färdig produkt.

Konti består av dels ett elektriskt drivet system för att föra banden framåt, dels av såväl
elektriska som gasoldrivna värmeelement. Det innebär att om linjen stoppas en längre tid
måste antingen temperaturen upprätthållas ändå med energiförluster som följd, eller så
behöver energi förloras till att återuppvärma linjen. Samtidigt kan inte produktionstakten
justeras eftersom den måste vara konstant.

I lagret innan Konti ska bandrullarna helst inte bli liggande alltför länge eftersom de som
bekant inte är värmebehandlade och därför rostkänsliga. Detta är den enda begränsande
sammankopplingen till andra produktionslinjer som Konti har.

Produktivitet och Kapacitet
För vardera av de tre analyserade produktionslinjerna Varmvals, Tandem och Konti pre-
senteras nedan faktisk produktion och förväntad kapacitet i figur (28),(29) och (30).
Något som bör noteras här är att batchstorlekar, produktivitet och kapacitet ofta mäts
i kton, men att all produktion även kan mätas i antal bandrullar. Egenskaper så som
effekt, kapacitet och produktivitet beror av såväl antal bandrullar som av bandrullarnas
längd, bredd, tjocklek och vikt. Därför blir såväl måttet kton som antal bandrullar en
approximation av de faktiska egenskaperna.

Ur figurerna kan urskiljas att alla tre linjer har skiftande produktivitet och därmed mer
och mindre ansträngda veckor produktionsmässigt. Det går dock inte att från datan säga
om den minskade produktionen beror på färre ordrar eller oplanerade driftstörningar.
Ur kapacitetsdatan kan tydas att linjerna har en standardiserad kapacitet som växlar
mellan veckor med eller utan planerade driftstopp, men att driftstoppens inverkan på
veckans kapacitet och frekvens skiljer sig åt mellan linjerna. Alla linjerna har också större
oregelbundna men planerade driftstopp, vilka dock skiljer sig åt i omfattning och storlek
mellan produktionslinjerna. Konti har få planerade driftstopp och de som är sammanfaller

49



ofta med de kontinuerliga driftstoppen. Tandem däremot har fler veckor med påverkad
kapacitet än veckor med normal drift. Varmvals befinner sig mellan de två andra linjerna
i detta.

Figur 28: visar produktivitet och kapacitet för varmvalsverket per vecka 2021

Överkapaciteten för de olika produktionslinjerna skiljer sig som konstaterat åt mellan olika
veckor. Det innebär vissa utmaningar i att fastställa den tekniskt potentiella flexibiliteten,
då detta innebär att även den potentiella flexibiliteten skiljer sig åt mellan veckor. Den
genomsnittliga överkapaciteten enligt olika metoder presenteras i tabell (2). Huruvida den
genomsnittliga överkapaciteten är av intresse eller om det vore mer relevant att analysera
veckorna med minst överkapacitet kan diskuteras.

Då datan de beräknade driftstoppen baseras på är ofullständig och då det inte är känt
varför produktionen är lägre än kapaciteten går det inte att dra faktiskt slutsatser om
tillgänglig överkapacitet. Då den andra och tredje metodens kapacitetsdata förutsätter
optimal drift, medan produktionsdatan påverkas av störningar innebär det att dessa är
högre än vad som är realistiskt i praktiken. Detta i synnerhet metod tre, där kapaciteten
inte heller tar hänsyn till planerade driftstopp, medan den faktiska produktionen påverkas
av detta. Metod tre bör därför ses som ett optimalt scenario, och metod två som ett
mycket optimistiskt scenario.

Även metod ett är osäker, dock inte helt säkert åt ett visst håll. Detta delvis då en
del av differensen beror på oplanerade störningar som sänker den faktiska överkapacite-
ten men även då det finns en osäkerhet i hur kapaciteten bestämts. Som kan avläsas i
produktivitets- och kapacitetsgraferna ovan händer det att produktionen överstiger kapa-
citeten, vilket innebär att kapacitetsdatan inte kan vara faktisk maxkapacitet, utan nog
i någon form tar hänsyn till förväntad andel oväntade störningar.

Om man kvalitativt ska försöka fastställa överkapaciteten i de olika linjerna har anställda
vid de olika produktionslinjerna uttryckt att Varmvals haft en viss överkapacitet under
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Figur 29: visar produktivitet och kapacitet för tandemvalsverket per vecka 2021

Figur 30: visar produktivitet och kapacitet för konti per vecka 2021
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2021 och Tandem haft en omfattande överkapacitet under 2021 medan Konti inte kunnat
leverera så mycket som marknaden efterfrågat under 2021 och därmed haft en underka-
pacitet.

Tabell 2: visar den sammanlagda procentuella differensen mellan kapacitet och produktion per linje enligt
tre olika metoder. I metod ”direkt” tas medeldifferensen mellan kapaciteten och produktionen per vecka
för alla veckor då data fanns över båda. I metod ”normal” jämförs medelproduktion och -kapacitet på
samma sätt, men endast för veckor med normal kapacitet, kontinuerligt driftstopp inkluderade. I metod
”optimal” jämförs medelproduktionen över hela året med kapaciteten vid normal drift, de kontinuerliga
driftstoppen inräknade.

Linje Differens (%)
metod ”direkt"

Differens (%)
metod ”normal"

Differens (%)
metod ”optimal"

Varmvals 7,3 9,24 15,0
Tandem 22,0 28,5 30,4
Konti -7,5 -9,0 2,1*

*då konti:s normalkapacitet ökat under 2021 tas medelkapacitet av alla veckor med normal
drift

Störningskänslighet
Eftersom datan över produktivitet och kapacitet som konstaterat visar faktisk produktion
i förhållande till planerad kapacitet innebär detta att differensen mellan dessa ej tar
hänsyn till oplanerade driftstopp. Viss data över dessa finns att tillgå, vilket presenteras i
figurerna (31) (32) och (33) för respektive produktionslinje. Ur dessa kan urskiljas andelen
av den totala tiden (cirka 8760 timmar) då respektive linje var i drift, hade planerade
driftavbrott samt hade oplanerade driftavbrott. Till dessa figurer medföljer ofullständig
dokumentation över vad som orsakat de planerade och oplanerade avbrotten.

För Varmvals var den markant största andelen av planerade och oplanerade driftstopp
på grund av egna produktionsstörningar samt planerat och oplanerat underhåll. Ungefär
en tredjedel av den totala stopptiden var ett längre semesteruppehåll på 368 timmar.
Endast 128 timmar av den oplanerade stopptiden var på grund av yttre störningar, där
78 timmar var på grund av lagerbrist och 8 timmar var på grund av materialbrist.

För Tandem var en majoritet av de oplanerade driftstoppen (cirka 21 procentenheter av
totalt 34,3 procentenheter) på grund av lagerbegränsningar i lagret innan eller efter linjen,
där 12 procentenheter var på grund av platsbrist i lagret efter och 8,7 procentenheter var
på grund av materialbrist i lagret innan. Av de planerade driftstoppen var en betydande
andel (cirka 10 procentenheter av totalt 27 procentenheter) så kallad ”outnyttjad tid”.
Under året hade Tandem även cirka 11 procentenheter rast, personalbrist och obemannad
tid. Av resterande planerad och oplanerad driftstoppstid var en majoritet på grund av
driftstörningar, akut och ej akut underhåll samt omställning av produktion.

För Konti var alla planerade driftstopp under 2021 på grund av planerat underhåll och
även en majoritet av de oplanerade driftstoppen på grund av akut underhåll. Samman-
lagt var cirka 15 procentenheter av totalt 20,1 procentenheter driftstopp på grund av
underhåll. Utöver det var endast 1,1 procentenheter av stopptiden på grund av yttre
störningar, varav 0,7 procentenheter var av materialbrist i tidigare lager.
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Figur 31: visar andel drifttid samt andel i tid planerade och oplanerade stopp för Varmvals under 2021

Figur 32: visar andel drifttid samt andel i tid planerade och oplanerade stopp för Tandemvalsverket under
2021

Figur 33: visar andel drifttid samt andel i tid planerade och oplanerade stopp för den Konti under 2021
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5.3.3 Elförbrukning

Anläggningen i Borlänge är elektriskt ansluten direkt till regionnätet där elen leveras
med 130 kV spänning och där SSAB abonnerar för en aktiv effekt på 78 MWh/h. Det
här abonnemanget kan överstigas utan förvarning, men mot en avgift i efterhand. An-
läggningen ska i slutet på varje vecka göra en prognos för effektuttag kommande vecka. I
figur (34) presenteras mått på anläggningens elförbrukning för år 2021.

Figur 34: visar fyra olika mått på elförbrukning vid anläggningen för år 2021. Uppe till höger visar
respektive produktionslinjes högsta topp, medan nere till höger visar effekten per linje vid anläggningens
högsta topp.

När det kommer till effektanvändning är det relevant att fastställa hur högupplöst datan
är. Den faktiska effektförbrukningen är givetvis kontinuerlig, men mätdatan kan aldrig
vara kontinuerlig. Därför lagrar man istället medeleffekten över en viss tid, i det här fallet
per fem-minuter medel. På dagens elmarknad mäts dock effekten per sextio minuter men
med planer att justera detta till per femton minuter. För att illustrera vad som händer
då man tar olika långa intervall har samma data plottats över dessa tre olika intervall i
ett lådagram (35). Vad som kan uttydas är att längre tidsintervall innebär mer utjämnad
data med mindre amplitud på toppar och dalar, men med samma medelvärde och faktiska
elförbrukning. Detta kan även utläsas ur tabell (3).

I figurerna (36), (37) och 38) kan elförbrukningen för hela anläggningen under olika tids-
skalor, för respektive produktionslinje under ett exempeldygn respektive hur fördelningen
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Figur 35: visar ett lådagram över anläggningens totala effekanvändning för 2021 då det beräknas enligt
60-minuters medel, 15-minuters medel respektive 5-minuters medel.

Tabell 3: visar relevanta statistiska mått relaterade till figur (35) då 60-minuters, 15-minuters respektive
5-minuters medel applicerats på hela anläggningens totala lastkurva.

Mått Timme [MW] Kvart [MW] 5 min [MW]
medelvärde 48,44 48,44 48,44
minvärde 9,18 9,04 8,64
maxvärde 85,68 89,28 94,56

standardavvikelse 13,81 14,84 15,33
andel över 78 MW 0,25% 0,94% 1,54%

av effekttoppar ser ut för de olika produktionslinjerna avläsas. Detta är av begränsat in-
tresse för studien, men ger en insikt i hur anläggningens elförbrukning ser ut och vilken
utmaning det ligger i att jämna ut lastkurvan. Det sista av relevans när det kommer till
elförbrukning är hur de tre produktionslinjernas elkonsumtion beror av produktiviteten.
Den veckovisa elförbrukningen per linje som funktion av veckoproduktionen illustreras
därför i figur (39), (40) och (41) för Varmvals, Tandem och Konti respektive. Ur dessa
kan avläsas att per vecka är elintensiteten E(P ) någorlunda linjär för alla tre produk-
tionslinjer, med tydligast linjärt samband i Konti, men även ett tydligt linjärt samband i
Tandem. Av detta går dock inte att dra några slutsatser om huruvida den momentana el-
konsumtionen är linjärt beroende av den momentana produktionstakten. Detta eftersom
det inte går att avgöra från datan om produktionslinjerna de veckor då produktionen och
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Figur 36: visar lastkurvan vid 5 min medel för hela anläggningen under 2021, under vecka 26 2021 samt
under den 1:a juli 2021.

elförbrukningen är lägre haft en lägre produktionstakt eller om produktionstakten varit
densamma som andra veckor, men med ett eller flera längre produktionsstopp. Det är
rentav troligare att svaret är det senare.
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Figur 37: visar lastkurvan vid 5 min medel för hela anläggningen, de olika produktionslinjerna varmvals,
konti och tandem samt för de sammanlagda övriga lasterna den 1:a juli 2021.

Figur 38: visar hur stor andel av tiden 2021 som effekten för de olika produktionslinjerna, hela anlägg-
ningen och de sammanlagda övriga lasterna befinner sig under en viss amplitud vid 5 min medel.
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Figur 39: visar elkonsumtionen per vecka som funktion av produktionen per vecka för Varmvals samt en
linjäranpassning av datan

Figur 40: visar elkonsumtionen per vecka som funktion av produktionen per vecka för Tandem samt en
linjäranpassning av datan
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Figur 41: visar elkonsumtionen per vecka som funktion av produktionen per vecka för Konti samt en
linjäranpassning av datan
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5.3.4 Analys av tekniskt potentiell flexibilitet

När nu data över samtliga relevanta egenskaper och parametrar från sektion generella
avgörande aspekter (5.1) presenterats kan det kanske mest intressanta i studien analyseras,
huruvida anläggningen har någon tekniskt potentiell flexibilitet. Denna analys görs utifrån
de tre typer av laststyrning som fastställts; toppkapning/dalfyllning, lastförskjutning och
flexibel laststyrning för såväl hela anläggningen som de tre produktionslinjerna Varmvals,
Tandem och Konti. Energieffektivisering och elektrifiering anses som bekant vara av en
mer strategisk karaktär och därför inte relevanta för flexibilitet i stunden.

För fria laster är inte produktionsegenskaper så som överkapacitet och störningar rele-
vant. Det här eftersom dessa per definition inte ska påverka eller påverkas av produktio-
nen. Detta är ur planeringssynpunkt mycket smidigt, eftersom man då kan vara flexibel
utan att behöva göra några justeringar i sin kärnverksamhet. Anläggningen har en möjlig
potential till en fri last i Varmvals tryckluft, eftersom man där kan komprimera luften i
förväg och sedan utnyttja den lagrade energin i Varmvals. Huruvida detta är realistiskt
beror dock dels på hur mycket tryckluft som kan lagras dels på hur mycket energi som
förloras av att lagra tryckluften längre än nödvändigt. Dessa frågor har inte analyserats
i denna studie och således är detta koncept rent spekulativt.

Andra tänkbara fria laster finns i den restvärme som produceras av anläggningen. Denna
återvinns till stor del redan idag, men om den på något sätt skulle kunna utnyttjas för
att användas vid önskat tillfälle hade en viss flexibilitet kunnat fås där. Även detta är
rent spekulativt.

En sista tänkbar fri last vore att installera en batterianläggning eller elektrolysör i an-
slutning till anläggningen, eventuellt med egen elproduktion i anslutning. Detta skulle
erbjuda en möjlighet att kapa toppar och fylla dalar, vilket innebär att ett sådant ener-
gilager i anslutning till en industriell elkonsument fyller funktioner som ett fristående
energilager inte gör och därmed har ökad potential.

Även den andra typen av laststyrning, toppkapning, påverkas endast indirekt av produk-
tionen. Eftersom toppkapning inte tar hänsyn till vilken effekt det har på produktionen
kommer den inte att begränsas av överkapacitet och liknande, men däremot påverkas dess
maxpotential av hur stort effektuttaget hade varit om toppkapning inte appliceras under
en tid. Huruvida toppkapning är realistiskt eller ej beror dels på företagets affärsmodell
dels på dess elintensitet och vinstmarginal. I det här fallet kan kvalitativt konstateras
av samtal med anställda att en flexibilitet på bekostnad av leveranssäkerhet och kund-
nöjdhet inte anses strategiskt. Detta oberoende om företaget skulle kompenseras mer
än tillräckligt för den produktionsförlust flexibiliteten orsakar och därmed skulle gå med
kortsiktig vinst på att vara flexibla. Risken för förlorade marknadsandelar upplevs som
för hög. Även den invecklade schemaläggningen med ett stort antal olika produkter och
ett förhållandevis avancerat produktionsflöde innebär att toppkapning skulle ha mer om-
fattande följder på produktionen än vad andra industriella elkonsumenter med mindre
invecklade processer skulle kunna erbjuda. Därmed är sannolikheten att kunna erbjuda
konkurrenskraftig flexibilitet genom toppkapning låg.

Det som då återstår är lastförskjutning, att utnyttja buffertar i produktionen för att
vara flexibel och därmed inte påverka produktiviteten i stort. En första utmaning för
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SSAB:s anläggning här är den orderbaserade produktionen, som ju är ett resultat av ett
stort produktutbud och en kundbas som förväntar sig hög leveranssäkerhet. Anläggning-
ens plåtprodukter går i hög grad vidare till annan produktion och om kundens produktion
blir stående på grund av förseningar från SSAB kommer det ha betydligt större negativ
inverkan än den positiva inverkan den flexibilitet som uppnås innebär. Genom att order-
planeringen sorterar ordrarna utifrån när de ska vara klara i tid är det i teorin möjligt
låta anläggningen, de veckor överkapacitet finns, påbörja kommande veckors produktion
och på så sätt bygga upp en buffert som sedan kan utnyttjas för att erbjuda flexibilitet.
Detta innebär att den första typen av överkapacitet som skulle kunna användas för last-
förskjutning är i de fall en produktionsvägs (se figur 27) mest begränsande flaskhals har
en högre kapacitet än vad marknadens efterfrågan på produkten är. Här kan finnas en
viss överkapacitet i vissa produktionsvägar vissa veckor, men eftersom efterfrågan från
marknaden fluktuerar är det utmanande att kunna säkerställa flexibilitet härifrån.

Därmed är det mer relevant att se på den andra typen av överkapacitets potential. Detta
är den överkapacitet som kan finnas inom en enskild produktionslinje när den har en högre
kapacitet än kringliggande produktionslinjer. För Konti kan från avsaknaden av såväl
överkapacitet som styrbarhet direkt konstateras att det för 2021 inte finns någon tekniskt
potentiell flexibilitet. Konti bör snarare ses som en flaskhals i produktionsflödet där en
störning i dess produktion direkt motsvarar en minskning i anläggningens produktivitet.
Eventuell flexibilitet i andra linjer får därmed inte störa Kontis produktivitet.

För Varmvals fanns sannolikt en viss överkapacitet 2021 och även en viss styrbarhet i
att höja och sänka produktionstakten. Anslutande lager är lite osäkra, då lagret innan
ej analyserats i studien och lagret efter inte enbart är för Varmvals, men bör inte va-
ra begränsande. Om Varmvals producerar med hela sin kapacitet och alla efterföljande
produktionslinjer står still tar det nästan tio dagar innan råbandslagret fyllts från tomt
till fullt. Därmed bör finnas viss tekniskt potentiell flexibilitet i Varmvals, vilken trots
en överkapacitet på enbart upp till cirka sju procent blir förhållandevis stor på grund av
Varmvals höga medeleffekt på 21,56 MW. Denna flexibilitet har dock en alternativkostnad
i att Varmvals är helt sammanlänkad med fossilt drivna ämnesugnar. Att köra Varmvals
med konstant hastighet kommer rimligtvis vara bättre ur energieffektivitetssynpunkt än
att växla mellan högre och lägre produktionstakter. Vidare skulle överkapaciteten från
Varmvals också kunna utnyttjas till att överproducera vissa veckor och sedan låta den
ena ämnesugnen stängas av andra veckor. Det här är något som också görs vid anlägg-
ningen idag. Sammanfattningsvis för Varmvals finns en viss potential för flexibilitet, men
på bekostnad av en lite mindre kostnads- och energieffektiv produktion.

Den sista och även mest intressanta produktionslinjen ur flexibilitetssynpunkt är Tandem.
Tandem har en omfattande överkapacitet. Detta kan ses delvis i beräkningarna över
denna, men också i att dess drifttid endast är 38,6 procent av tiden, medan 21 procent av
tiden är pauser på grund av begränsningar i kringliggande lager, 11 procent är olika former
av raster (som kanske kan flyttas kortare tider) och 10 procent är outnyttjad tid. Tandem
är även mycket styrbar i det att en batch tar cirka fem minuter och att operatören sedan
gör ett aktivt val huruvida nästa batch ska startas eller ej. Utmaningar för Tandem ligger
i att kringliggande lager är förhållandevis begränsade och i att den är direkt ansluten till
Konti. Konti är som bekant en flaskhals i anläggningen vars produktionsstopp därmed
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direkt påverkar anläggningens produktivitet.

Tandem har en medeleffekt på 4,49 MW, cirka 10 procent av anläggningens, och en
elintensitet på cirka 0,56 MW/kton produktion vid normal produktionstakt. Detta är
inte en särskilt omfattande medeleffekt för elnätet i stort, men Tandems effekttoppar
på uppemot 22 MW har definitivt en inverkan på anläggningens effekttoppar. Eftersom
Tandem inte har någon omfattande uppvärmning eller fossila bränslen bör kostnads- och
energieffektiviteten inte påverkas negativt av en mer flexibel produktion och så länge inte
kringliggande linjer tillåts påverkas av produktionsstopp i Tandem av flexibilitetsskäl så
bör inte Tandems flexibilitet medföra några alternativkostnader.

Sammanfattningsvis är laststyrningsformen lastförskjutning mycket intressant för pro-
duktionslinjen Tandem och möjligtvis också för produktionslinjen Varmvals, medan Konti
inte har flexibilitetspotential. Laststyrningen toppkapning är inte relevant för SSAB:s an-
läggning i Borlänge då de produktionsförluster denna orsakar har för omfattande inverkan
på företaget och dess kundrelationer. Slutligen kan flexibel lastformning vara intressant
att undersöka vidare som en metod för att kapa anläggningens effekttoppar, exempelvis
genom en batterianläggning. Huruvida denna investering är realistisk ur ett ekonomiskt
perspektiv har inte studerats.

5.4 Simuleringar

Då studien visat att Tandem är av intresse ur flexibilitetssynpunkt presenteras här tre
simuleringar som ämnar vidare påvisa Tandems potential. Kvantitativa slutsatser bör inte
tas från simuleringarna. De bör istället ses som bidrag till en ökad kvalitativ förståelse.
Först simuleras den potentiella flexibiliteten över tid då Tandem, dess kringliggande lager
och de linjer som är anslutna till de kringliggande lagren modelleras. Därefter presenteras
hur flexibilitet i Tandem skulle kunna användas för att undvika effekttoppar i anläggning-
en. Slutligen presenteras hur flexibilitet i Tandem skulle kunna användas för att optimera
elanvändningen relativt det rörliga elpriset på dagen-före marknaden.

5.4.1 Potentiell flexibilitet över tid

Här simuleras den potentiella flexibiliteten vid varje tidpunkt enligt den matematiska
modell som presenterades i sektion (5.2). Den uppställning som användes kan ses i figur
(42) och är baserade på produktionslinjen Tandem från fallstudien. Körtiden är en vecka,
168 tidssteg (timmar).

Figur 42: illustrerar uppställningen vid simulering av potentiell flexibilitet

Kraven som ställdes på körningen var:

• De fysiska begränsningarna i linjen och lagren får ej brytas (Ltom, Lfull, Kmin, Kmax)
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• Om lagrens säkerhetsgränser (Lmin, Lmax) överstigs måste produktionen kommande
timme försöka optimeras för att åtgärda detta.

• Den sammanlagda produktionen måste om möjligt vara lika med den planerade
medelproduktionen K för körtiden T . Om det inte är möjligt ska körningen ange
hur långt ifrån den var efter körningen. Detta motsvarar lastförskjutning. Om detta
uppnåtts är linjen färdig för veckan och får inte producera mer.

• Säkerhetsmarginalerna på lagret innan och efter ska klara av en timme av linjens
maxkapacitet. Det vill säga, om linjen eller en av kringliggande linjer inte producerar
alls på en timme ska lagret garanterat kunna klara av det. Den här säkerhetsmargi-
nalen fyrdubblas för minimilagret efteråt Lpost

min för att modellera en störningskäns-
ligare produktionslinje efteråt, alternativt en med mer invecklad körordning (likt
Konti).

I ett försök att göra modellen realistisk införs dels ett brus på tjugo procent av produkti-
viteten vid varje timme, dels en risk på en niondel att produktionen är oväntat avstängd
vid varje timme. I simuleringen anges värdena:

Pin = Put = 0.0833± 20%, (17)

P =

{
0.2± 20% ,med 8

9
sannolikhet

0 ,med 1
9
sannolikhet

(18)

, vilket innebär en ordentlig överkapacitet på cirka 0, 094 kton/timme gentemot kringlig-
gande lager.

Resultatet av att köra simuleringen med dessa parametrar kan ses i figur (43). I denna
visas, från det övre vänstra hörnet, först produktiviteten varje timme. Därefter visas den
sammanlagda produktionen körningens, och därmed veckans, gång. Sedan visas flexibi-
liteten för varje timme i kton och i kton per timme innan slutligen lagerstatus i lagret
innan och lagret efter visas. Även fysiska parametrar och valda säkerhetsmarginaler visas.

Ur den kan man konstatera att det finns potential för flexibilitet på grund av överkapa-
citeten och buffertarna från kringliggande lager, där den momentana flexibiliteten i kton
per timme avgörs av produktiviteten samma timme, medan den tillgängliga flexibiliteten
över tid i kton avgörs av det för varje timme mest begränsande lagret eller kravet att den
sammanlagda produktionen ska uppnås men ej överstigas.

Sedan, i figur (44) och (45) simuleras vad som sker då längre driftstörningar sker. I
den förstnämnda sker en driftstörning på tolv timmar vid t = 50 och en driftstörning
på tjugofyra timmar vid t = 100. I den senare uppstår inte någon direkt driftstörning
i produktionslinjen, men däremot en driftstörning på tjugofyra timmar vid t = 50 i
produktionslinjen innan, Pin.

I den tidigare av de två figurerna, (44) kan avläsas att produktionslinjen, tack vare den
flexibilitet den byggt upp, är redo för oväntade driftstörningar och kan hantera ett tolv
timmar långt driftstopp utan svårigheter alls och ett driftstopp på tjugofyra timmar
utan större svårigheter, dock med följd att säkerhetsmarginalen i linjen efter bryts. Då
den finns där för just sådana situationer är det ingen fara.
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Figur 43: visar en simulering av hur flexibiliteten i kton (fig 3) och kton per timme (fig 4) beror av
produktiviteten (fig 1), den totala produktionen (fig 2), lagerstatus innan (fig 5) och lagerstatus efter
(fig 6). Röda heldragna streck markerar tekniska begränsningar, medan röda prickade linjer markerar
säkerhetsmarginaler i lagren och medelproduktion i produktionslinjen. Alla siffror är i kton om inte annat
är angivet i titeln.

I den senare figuren, (45) kan avläsas att störningar i produktionslinjen innan är ett större
problem. Eftersom produktionslinjen och kringliggande lager optimerats för att möjlig-
göra flexibilitet i den linjen är maginalerna för stopp i linjen innan minimala. Därför
töms lagret innan nästan direkt och produktionslinjen tvingas pausa sin produktion på
grund materialbrist. Det leder sedan till motsvarande scenario till simuleringen innan i
att lagret efter börjar tömmas och den potentiella flexibiliteten förloras till störningshan-
tering. Det största problemet uppstår dock efteråt.Eftersom produktionslinjen innan och
produktionslinjen efter har samma medelproduktion och kapacitet kan inte linjen innan
arbeta ikapp det produktionstapp som skett, vilket gör att lagret efter innan kan fyllas på
igen. Det innebär att tills dess att produktionslinjen innan kan öka sin produktion eller
produktionslinjen efter sänka sin produktion kommer inte den potentiella flexibiliteten
att kunna byggas upp igen.

Om man återkopplar detta till fallstudien kan konstateras att Tandems potentiella flexibi-
litet förutsätter att lagret innan Tandem kan hållas relativt tomt och lagret efter Tandem
kan hållas relativt fullt. Om linjen innan Tandem (Betsträckorna) får produktionsstör-
ningar kommer det att snart påverka lagerstatus på lagret mellan Tandem och Konti
och tills dess att Betsträckorna kunnat arbeta ikapp den produktionsförlusten kommer
Tandems potentiella flexibilitet att vara begränsad.
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Figur 44: visar en simulering enligt samma uppställning som figur (43) men med ett tolv timmar långt
produktionsstopp i linjen vid t=50 och ett tjugofyra timmar långt produktionsstopp i linjen vid t=100.

Det som återstår i simuleringen är att omvandla flexibiliteten från kton och kton per
timme till MW och MWh, det vill säga från F (P ) till F (E). För att göra det behövs
en funktion E(P ) som beskriver förhållandet mellan effektuttag och produktivitet. Från
figur (40) kan konstateras att denna vid produktiviteter på 15 − 20 kton per vecka bör
ligga på ungefär 50 MW/kton. En produktivitet på 0,2 kton/timme bör därför innebära
en effekt på 10 MW, varför E(0, 2kton/h) = 10MWh/h. Detta stämmer överens med att
Tandem för 2021 hade en medeleffekt på 4,49 MW och en medelproduktivitet på 0,086
kton/timme. Baserat på detta presenteras tre exempel på hur förhållandet mellan effekt
och produktivitet E(P ) skulle kunna se ut i figur (46). Slutligen i figur (47) presenteras
flexibiliteten i MW och MWh vid en körning (motsvarande körning 43) för de tre exemplen
på effektberoende. Eftersom alla tre alternativen har liknande E(P ) vid P ≈ K1 och vid
P = 0 där också produktiviteten oftast befinner sig är inte skillnaden markant. Hade
produktiviteten däremot haft större varians i nollskild produktionstakt skulle skillnaden
varit större.
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Figur 45: visar en simulering enligt samma uppställning som figur (43) men med ett driftstopp på tjugo-
fyra timmar i produktionslinjen innan det tidigare lagret vid t=50.

Figur 46: visar tre tänkbara funktionen för hur effektanvändningen i Tandem beror av produktiviteten.
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Figur 47: visar den potentiella flexibiliteten i MW och MWh om produktiviteten och lagerbuffertarna
konverteras enligt funktionerna i figur (46).
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5.4.2 Undvikande av anläggningens effekttoppar

Ett mål med att vara mer flexibel kan vara att kapa sina egna högsta effekttoppar.
Här undersöks om detta kan göras vid SSAB:s anläggning i Borlänge genom att stoppa
produktionslinjen Tandem då en effekttopp väntas. Detta görs vid 60 minuter medel i
figur (48) och vid 15 minuter medel i figur (49).

Figur 48: Den övre grafen visar 2021 års elkonsumtion vid 60 minuter medel då tandems konsumtion
tagits bort vid de tillfällen effektanvändningen överstigit 78 MW. Den nedre grafen markerar de tidpunkter
då tandems produktion hade behövt pausas

Vid 60 minuter medel behövs endast enstaka utspridda timmar utan produktion i Tandem
vilket från simuleringen i sektion (5.4.1) direkt kan konstaterats att Tandem skulle kunna
hantera. För 15 minuter medel är antalet stopp betydligt fler och tätare, varför figur (50)
presenteras. I den figuren kan andelen stopp i tandem ett undvikande av effekttoppar
över 78MW vid 15 minuter medel skulle innebära per vecka och dygn avläsas. Figuren
visar ett rullande medelvärde över en vektor av ettor vid stopp och nollor vid produktion,
vilket innebär att den för varje tidpunkt tar andelen stopp för punktens kringliggande
vecka/dygn.

Ett undvikande av effekttoppar enligt denna modell skulle för 60 minuter medel innebära
stopp i produktionen 0.25 procent av årets timmar med ett längsta stopp på 2 timmar
i sträck. För 15 minuter medel skulle det istället innebära stopp i produktionen på 0.94
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procent av årets kvartar med ett längsta stopp på 5 kvartar i sträck. Vid 15 minuters
avräkningar blir därför det längsta nödvändiga stoppet kortare än vid 60 minuters av-
räkningar. För 15 minuter medel skulle dock inte samtliga toppar över 78 MW undvikas,
då en kvart i mars skulle nå upp i 78,01 MW och en kvart i april skulle nå upp i 80,03
MW. Det här eftersom elkonsumtionen från produktionslinjerna även exklusive tandem
då når upp över 78 MW. Dessa två tillfällen är avsevärt mycket lägre än de 331 tillfällen
(0.94 procent) då 78 MW överstigits 2021 vid 15 minuter medel.

Något som då behöver undersökas är huruvida tandemvalsverket kan hantera att 0.94
procent av årets kvartar används för att undvika effekttoppar med en fördelning på upp
till 34 kvartar (5%) en enskild vecka och 14 kvartar (15%) ett enskilt dygn. Det första bör
ej vara något problem givet den förhållandevis omfattande överkapacitet hos Tandem som
konstaterats. De senare två kraven är svårare att besvara, men enligt (den overifierade)
simuleringen i figur (44) under sektion (5.4.1) kunde linjen hantera stopp på 36 timmar
(21%) under en vecka med ett längsta stopp på 24h under förutsättning att lagret efter
var nära fullt och lagret innan var relativt tomt, vilket är avsevärt mer än vad som här
krävs.

Figur 49: visar 2021 års elkonsumtion vid 15 minuter medel då tandems konsumtion tagits bort vid de
tillfällen effektanvändningen överstigit 78 MW. Den nedre grafen markerar de tidpunkter då tandems
produktion hade behövt pausas

Således bör det vara möjligt att i stort sett undvika alla effekttoppar över 78 MW vid
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såväl 60 minuter medel som vid 15 minuter medel. För att kunna göra detta måste dock
operatören kunna fastställa att gränsvärdet kommer överstigas tillräckligt långt innan
drifttimmen/-kvarten för att hinna stänga av Tandemverket helt. Detta blir en utmaning
särskilt vid 15 minuter medel eftersom Tandem kör batchvis med en batchtid på ungefär 5
minuter per bandrulle och man därför måste veta inför en ny batch huruvida kommande
15 minuter kommer vara effektkrävande eller ej. Hur detta skulle göras eller om det är
möjligt har ej undersökts i den här studien. Även en delvis reduktion eller en reduktion
endast de flesta toppar är fördelaktigt. Det är inte nödvändigt att behöver förhindra
precis alla toppar över 78 MW för att det ska vara lönsamt att försöka.

Figur 50: visar ett rullande medelvärde över andelen stopp från figur (49) per sju respektive ett kringlig-
gande dygn.

5.4.3 Matchning av det rörliga elpriset

Ett av incitamenten för att vara mer flexibel i sin elförbrukning är att kunna matcha det
rörliga elpriset. Nedan presenteras först det rörliga elpriset i elområde SE3 för 8 slump-
mässigt valda dagar 2021 i figur (51) där de två dagar som sedan används i simuleringen
är särskilt belysta med asterisk. Därefter i figurerna (52), (53), (54) och (55) presente-
ras Tandems faktiska elförbrukning (gul linje) för en given dag, det rörliga elpriset (röd
linje) för en annan given dag och produkten av dessa (blå linje). Det översta scenariot
”riktig” är då ingen förändring av förbrukning görs. Mittenscenariot, ”utjämnad” är då
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samma elförbrukning fördelas precis jämnt mellan dygnets alla timmar. Det nedersta sce-
nariot, ”undvika” är då samma elförbrukning fördelas precis jämnt mellan dygnets alla
timmar undantaget de åtta timmar med dyrast el. Ovanför varje scenario presenteras vad
kostnaden för elen för det dygnet vid det scenariot blir.

Ur dessa kan föga förvånande konstateras att huruvida det finns någon ekonomisk vinning
i att utnyttja Tandems flexibilitet för att matcha elpriset beror på hur dyr elen är och
hur stora prisvariationer elen har det dygnet. Den procentuella besparingen beror helt
på variationen i elpriset, men denna blir samtidigt endast intressant i det stora hela om
elpriset i sig också är högt.

Figur 51: visar elpriset i SE3 för 8 slumpmässigt utvalda dagar under 2021. Sekundär data från Vattenfall
[47]

.
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Figur 52: visar elpris, elförbrukning och elkostnad enligt tre scenarion då elpriset är från den 6 juni 2021
och elkonsumtionen är, timvis, från Tandem den 1 juli 2021. Gul linje visar elkonsumtionen i MW, röd
linje elpriset i kr per 10 KW och blå linje den kostnad per timme som fås då gul och röd linje multipliceras
med varandra.

Figur 53: visar elpris, elförbrukning och elkostnad enligt tre scenarion då elpriset är från den 22 december
2021 och elkonsumtionen är, timvis, från Tandem den 1 juli 2021. Gul linje visar elkonsumtionen i MW,
röd linje elpriset i kr per 10 KW och blå linje den kostnad per timme som fås då gul och röd linje
multipliceras med varandra.
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Figur 54: visar elpris, elförbrukning och elkostnad enligt tre scenarion då elpriset är från den 6 juni
2021 och elkonsumtionen är, timvis, från Tandem den 1 december 2021. Gul linje visar elkonsumtionen
i MW, röd linje elpriset i kr per 10 KW och blå linje den kostnad per timme som fås då gul och röd linje
multipliceras med varandra.

Figur 55: visar elpris, elförbrukning och elkostnad enligt tre scenarion då elpriset är från den 22 december
2021 och elkonsumtionen är, timvis, från Tandem den 1 december 2021. Gul linje visar elkonsumtionen
i MW, röd linje elpriset i kr per 10 KW och blå linje den kostnad per timme som fås då gul och röd linje
multipliceras med varandra.
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6 Diskussion
I den här studien har generella aspekter avgörande för tekniskt potentiell flexibilitet hos
industriella elkonsumenter fastställts. Genom dessa har sedan en matematisk modell över
denna tekniskt potentiella flexibilitet utifrån olika laststyrningsformer föreslagits. Denna
modell och dessa aspekter har utmanats genom en fallapplicering på SSAB:s produktions-
anläggning i Borlänge. Slutligen har även den fastställda möjliga flexibilitetens potential
testats genom att simulera dess potential att optimera elförbrukningen gentemot det
rörliga elpriset på dagenföremarknaden och dess potential att kapa anläggningens egna
effekttoppar.

Resultatet påvisar att tekniskt potentiell flexibilitet finns hos SSAB:s anläggning i Bor-
länge, men att dess volym beror på hur mycket flexibiliteten får tillåtas kosta. Billigast
flexibilitet hittas i produktionsanläggningen Tandem, där omfattande överkapacitet och
god styrbarhet finns. Vid korrekt implementering har denna flexibilitet inga medföljande
alternativkostnader. Tandemverkets flexibilitets kostnad avgörs därför av

6.1 Frågeställning

Av resultatet kan nu de tre frågor som bildat studiens frågeställning resoneras kring.

Vilka egenskaper är avgörande för en industriell produktionsanläggnings tek-
niskt potentiella flexibilitet i efterfrågan på el från elnätet?

Dessa avgörande egenskaper kan delas in i fyra huvudsakliga kategorier; egenskaper hos
elförbrukningen, egenskaper hos produktionen, egenskaper i relationen mellan elförbruk-
ning och produktion samt egenskaper hos verksamhetsplaneringen. Hur dessa viktas och
hur de påverkar varandra skiljer sig omfattande åt mellan anläggning. Även vilken typ
av laststyrning som är tänkt påverkar i hög grad vilka egenskaper som är av mer re-
levans, samt hur stor inverkan och kostnad flexibiliteten har på produktionen. För att
effektivt avgöra en produktionsanläggnings tekniskt potentiella flexibilitet kan det vara
effektivt att först sätta ett pristak, hur mycket flexibiliteten får kosta per effektenhet.
Då kan man därefter systematiskt undersöka huruvida det finns fria laster, överkapaci-
tet och buffertar (och därigenom potential för lastförskjutning) samt slutligen produkter
mest så låg vinstmarginal att det kan vara lönsamt att ersätta dem med flexibilitet. Det
går även att angripa problemet från andra hållet och istället inleda med att fastställa
anläggningens flaskhalsar och de mest värdefulla produktionsstegen. Detta blir då delar
av produktionsanläggningen som inte får påverkas av flexibilitet.

Går det att matematiskt modellera tekniskt potentiell flexibilitet vid industri-
ella produktionsanläggningar givet dessa egenskaper?

Enligt resultatet av studien är det fullt möjligt att matematiskt modellera tekniskt po-
tentiell flexibilitet vid industriella produktionsanläggningar givet de härledda egenskaper
som avgör denna. En modell kan dock sällan fånga in alla komplexiteter som finns i
ett avancerat system som detta, varför modellen bör utmanas i praktiken på produk-
tionsanläggningar och sedan justeras efter varje individuell produktionsanläggning. En
specifik modell för ett specifikt system kommer sannolikt att vara mer exakt med mindre
komplexitet, vilket givetvis är att föredra.
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I den matematiska modellen uppstår en avvägning mellan att optimera flexibiliteten efter
teoretisk kostnad och att hålla nere komplexiteten. Att utnyttja buffertar i systemet
för att få flexibilitet genom lastförskjutning innebär teoretiskt kostnadsfri flexibilitet,
men på bekostnad av att det blir avsevärt mer avancerat än att endast kapa lasttoppar
vid behov. Att mer komplexa system generellt kostar mer kan man snabbt övertyga
sig om, men att kvantitativt försöka fastställa det sambandet blir lätt oöverkomligt. Den
direkta kostnaden av den arbetskraft som behövs för att styra och underhålla systemet är
mätbar, men sedan tillkommer mer abstrakta kostnader av att komplexa system kan vara
svårare att utveckla, förbättra och optimera. Därför skulle en praktisk implementering av
flexibilitet i en produktionsanläggning sannolikt vara ett mellanting mellan toppkapning
och lastförskjutning i form av att man i förväg avgör hur mycket och hur länge man kan
förskjuta en last givet hur lång tid det får ta innan överkapaciteten låter linjen arbeta
ikapp produktionsförlusten och givet hur omfattande buffertarna i lagren är. Därefter
använder man den vetskapen för att kapa effekttoppar vid behov likt toppkapning, vilket
då är mindre komplext.

Något som inte får glömmas bort är att produktionslinjer i praktiken inte är helt för-
utsägbara. Störningar uppstår och inga siffror är helt kända eller exakta, vilket medför
osäkerhet i modellen. Inom företagsekonomi kallas detta givetvis för risk, och att risk
medför kostnader är vedertaget. För att optimera den ekonomiska potentialen för en
anläggnings flexibilitet är det därför av vikt att minimera osäkerheter och därmed risken.

Kan industriella produktionsanläggningar i praktiken bidra med efterfrågeflex-
ibilitet och därigenom bli en viktig aktör i balanseringen av elnätet?

Denna tredje fråga är också den sannolikt mest komplexa. Industriella produktionsan-
läggningar kan definitivt bidra med efterfrågeflexibilitet och kan därför definitivt bli en
aktör i balanseringen av elnätet. Huruvida detta kommer ske i praktiken är dock en annan
fråga. Det beror helt på flexibilitetens egenskaper, eftersom efterfrågeflexibilitet förutsät-
ter frivillighet och få industriella produktionsanläggningar frivilligt kommer förändra sin
elanvändning om inte det finns en ekonomisk vinning i att göra det. För att industriella
elkonsumenters potentiella efterfrågeflexibilitet ska aktualiseras måste därför värdet på
flexibiliteten överstiga kostnaden. Om man försöker besvara huruvida så är fallet ur ett
generellt perspektiv inser man snart att det är en omfattande utmaning. Den omfattande
komplexitet som finns i såväl elsystemet som industriella produktionsanläggningar tving-
ar fram antaganden vilka sedan måste påvisas vara korrekta. Det här samtidigt som ny
teknik och ett samhälle i förändring medför ständigt skiftande förutsättningar.

Ett metod för att försöka besvara när och om det finns ett business case för efterfrågeflex-
ibilitet vore att relatera efterfrågeflexibilitetens kostnad till dess utmaningar och värdet
till dess potential. Detta bör göras för såväl en dagslägesbild som för framtidsscenarion. I
fall då värdet överstiger kostnaden på en samhällsnivå behöver sedan motsvarande ana-
lys göras för varje nyckelaktör i systemet för att tillse att det finns anledning för alla
nödvändiga aktörer att vilja delta.
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6.2 Kostnad för flexibilitet

Vad gäller kostnader för flexibilitet är som bekant eventuella alternativkostnader som
följer av flexibiliteten relevanta. Vilket produktionsbortfall medför flexibiliteten eller vad
hade flexibilitetsresurser kunnat användas till istället? Vidare är det relevant att se vilka
direkta kostnader som flexibiliteten medfört. Ledde den sänkta produktionstakten till en
försämrad energieffektivitet? Här finns det som bekant dels direkta svar, men även mer
komplexa indirekta svar så som risken för förlorade marknadsandelar och likande. Därtill
kommer kostnader av de justeringar som behöver göras i verksamheten, av att prognosera
flexibilitetsbehovet och av att kommunicera och samverka mellan aktörer. Dessa kostnader
är sannolikt sådana som kommer minska över tid i takt med att efterfrågeflexibilitet
etableras och normaliseras på marknaderna.

Infrastruktur för att möjliggöra flexibilitet innebär också en betydande kostnad. Att inve-
stera i och underhålla överkapacitet i linjer och lager är resurskrävande och binder kapital.
Även behovet av investeringar i styr- och mätutrustning och personal som arbetar med
frågan medför kostnader. Att mycket av dessa kostnader är direkta är i sig en utmaning.

6.3 Värde på flexibilitet

Att avgöra värdet eller potentialen för flexibilitet är kanske än mer komplicerat än kost-
naderna. För den individuella industriella elkonsumenten avgörs värdet i regel av vilket
incitament som ges, även om det som bekant kan finnas andra anledningar till att vilja
vara flexibel. Då följer frågan vem som ska bidra med incitamentet samt hur omfattan-
de incitamentet kan vara. Likt på kostnadssidan avgörs värdet av vad flexibiliteten kan
ersätta, vilken alternativkostnad man undviker genom att vara flexibel. Av detta grenar
frågorna ut sig ytterligare, vilket behov av flexibilitet finns och vad krävs av flexibiliteten
för att den ska uppfylla det behovet?

Ett behov är som bekant att upprätthålla elbalansen i elnätet, och då förutsätter det
att flexibiliteten kan initieras snabbt nog, att flexibiliteten kan upprätthållas länge nog
samt att flexibiliteten är av tillräckligt stor amplitud. Om så är fallet kan den momentana
alternativkostnaden i effekterna av en omfattande obalans i elnätet, exempelvis på grund
av bortfall på grund av nätfel, vara enorma och då skulle sannolikt även en direkt topp-
kapning genom fullständig nedstängning av anläggningen vara motiverad. Det är dock
extremfallet, och värdet bör snarare vägas mot de investerings- och driftkostnader som
kommer av att behöva bygga ut elnätet och elproduktionen för att hantera effekttoppar.
Om flexibiliteten uppfyller nämnda egenskaper och inte minst är tillräckligt tillförlitlig
kan den ersätta en utbyggnad av elnätet eller elproduktionen, vilket leder till ett undvi-
kande av omfattande investeringar. Skulle en industriell elkonsument kunna garantera en
efterfrågeflexibilitet på 100 MW är det (mer än) 100 MW i installerad elproduktion och i
utbyggt elnät som undviks och värdet blir då vad det hade kostat att dels installera, dels
underhålla dessa. Å andra sidan, om den industriella elkonsumenten endast kan erbju-
da efterfrågeflexibilitet på 100 MW vid 90 procent av tillfällena den behövs, då kanske
man ändå behöver investera i en ny produktionsanläggning och värdet på flexibiliteten
störtdyker.

Ett annat behov som flexibilitet har potential att fylla är flaskhalshantering, det vill säga
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kapacitetsbegränsningar i elnätet. Här är det tänkbart att elnätet kommer byggas ut, men
att flexibiliteten ändå blir värdefull på grund av att elbalansen är ansträngd nu medan
elnätet inte kan byggas ut förrän om fem-tio år. Då blir alternativkostnaden för att inte
vara flexibel att nya industrier inte kan etableras i området och dess tillväxt begränsas.
Ytterligare andra behov kan vara att man genom flexibilitet kan ha en ökad andel av en
billigare, men intermittent, energikälla. Då blir alternativkostnaden skillnaden i kostnad
mellan den dyrare men säkra energikällan och den billigare intermittenta energikällan.

För att sammanfatta, värdet på flexibiliteten beror av vad flexibiliteten kan ersätta,
vilket beror av vad elnätet efterfrågar och av egenskaperna hos flexibiliteten i sig. Här
ser man en ordentlig utmaning. För att bli flexibel krävs ibland omfattande investeringar
och omställningar, vilket kräver att man kan lita på att flexibiliteten som uppnås är
värd det. Det är dock i sin tur svårt att veta eftersom man då måste veta egenskaperna
hos flexibiliteten, vilka man då inte med säkerhet kan veta i förväg. Att börja erbjuda
flexibilitet är ett risktagande som den enskilda industriella elkonsumenten sannolikt inte
kommer vilja ta helt själv. Frågan blir därmed vilka som ska dela på risken.

6.4 Incitament

Efterfrågeflexibilitet grundar sig som bekant på att ett incitament ges. Det är av stor vikt
att incitamentet är effektivt och uppmuntrar till rätt form av flexibilitet. Här uppstår en
utmaning i att olika delar av elnätet och därmed också olika aktörer kommer ha olika
utmaningar som de vill hantera genom flexibilitet. I många fall är dessa rimligtvis varken
helt förenliga eller helt oförenliga, exempelvis i att stamnätet behöver frekvensregleras
samtidigt som regionnätet behöver minska sin elkonsumtion. Då gäller det att inte bara
rätt incitament ges, utan också att de kan förenas så att dels flexibilitet som hanterar
båda problemen får dubbla incitament, samtidigt som flexibilitet som endast kan hantera
det ena problemet får rätt signal att prioritera det viktigare av de två problemen.

En utmaning för efterfrågeflexibilitet som inte tidigare belysts tillräckligt ligger i att ak-
törer har egenintressen som inte alltid sammanfaller med överliggande delar av nätets
problem. Detta kan rimligtvis härledas till att ett incitament ges som hanterar en ut-
maning i elnätet, men samtidigt motarbetar en annan. Ett exempel på detta finnes i
fallstudien, där SSAB:s anläggning i Borlänge i sin prisbild för elen har ett effektabonne-
mang på 78 MWh/h. Detta uppmuntrar till att undvika höga effekttoppar i anläggningens
elanvändning, men uppmuntrar samtidigt till att försöka placera sin elanvändning så kon-
stant som möjligt precis under gränsen. Det är sannolikt en effekt av att elleverantören
genom detta lättare kan placera sin elanvändning precis under sitt abonnemang. Resul-
tatet blir dock att anläggningens potential att bidra till elbalansen påverkas negativt av
att man får negativ återkoppling om man vid hög elproduktion matchar det genom hög
elkonsumtion.

Slutligvis gällande incitament bör det rörliga elpriset på dagenföremarknadens som inci-
tament nämnas då detta förekommer som argument för varför man som konsument bör
vara flexibel. Å ena sidan argumenteras att man genom flexibilitet kan minska sin elräk-
ning genom att undvika pristoppar, se simulering 5.4.3. Matchning av det rörliga elpriset.
Å andra sidan argumenteras att en ökad flexibilitet på användarsidan i elnätet kommer
medföra minskad prisvolatilitet på elmarknaden. Det finns belägg för båda argumenten,
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men väcker samtidigt frågan för konsumenten om det rörliga elpriset kan erbjuda till-
räckligt långsiktiga incitament om syftet med att vara flexibel är delvis att arbeta bort
incitamentet i sig. Vidare missar man i det här incitamentet potentialen att undvika in-
vesteringar i elnätet genom flexibilitet, eftersom det rörliga elpriset endast till begränsad
utsträckning tar hänsyn till kommande investeringar i elnät och produktion. Det kan där-
för ifrågasättas om det är rimligt att basera studier över efterfrågeflexibilitetens potential
på det rörliga elpriset.

6.5 Framtidsblick

Ett par meningar spekulerande kring det framtida elnätet och huruvida efterfrågeflexibi-
litet fyller en funktion i det kan vara att föredra. Elnätet står onekligen inför stora ut-
maningar i den ökade elektrifieringen, utfasningen av fossila energikällor och den ökande
andelen intermittent produktion. Det finns därför stor anledning att försöka effektivisera
elsystemet på alla möjliga sätt, inte minst genom efterfrågeflexibilitet. Att efterfrågeflex-
ibilitet kommer spela en roll i det framtida elnätet är därför sannolikt, men mer osäkert
är vilken typ av flexibilitet som kommer vara dominerande om en kortare respektive läng-
re tid. Initialt är det kanske så att realisering av existerande flexibilitetsresurser genom
aggregatorer och genom existerande industriella elkonsumenter med överkapacitet kom-
mer vara dominerande. På sikt däremot är det inte omöjligt att effektivare energilagring
genom implementering av ny teknik och nyetablerad industri med initialt planerad efter-
frågeflexibilitet genom buffertar kommer att ersätta den tidiga efterfrågeflexibiliteten.

I samhällets, och inte minst den svenska industrins, elektrifiering finns en utmärkt möj-
lighet att samtidigt omfattande bygga ut möjligheten till efterfrågeflexibilitet. Om man
tar vätgas som exempel kan denna dels fylla funktionen att elektrifiera fossila processer
genom att låta en elektrolysör indirekt konvertera elektricitet till vätgas, som sedan kan
ersätta fossila energikällor i produktionen. Detta i sig är en viktig aspekt i klimatom-
ställningen, men om man kombinerar detta med att skapa en omfattande överkapacitet i
vätgasframställningen och ett omfattande lager för gasen mellan elektrolysören och pro-
duktionen skapar man därigenom en fri last. Denna kan sedan användas för att erbjuda
flexibilitet och bli en viktig del i att balansera elnätet. Här, likt med annat flexibilitet
hos industriella elkonsumenter, blir frågan hur omfattande kostnader som följer av den
överkapacitet och de lager som krävs.

6.6 Vidare forskning

Den här studien har påvisat att det finns tekniskt potentiell flexibilitet hos industriella
elkonsumenter, men att det är en komplex fråga. En industriell elkonsument kan inte
börja erbjuda flexibilitet hur som helst, utan det behövs investeringar, en omställning
av verksamheten och delvis en ny affärsmodell. För att det ska möjliggöras behövs en
tydlighet och långsiktighet i synen på efterfrågeflexibilitet. Därav behöver alla osäkerheter
och frågetecken utredas. En del i detta och ett för den här studien naturligt nästa steg
vore för den industriella elkonsumenten att prova att vara flexibel. Ett första steg vore att
själv bestämma en tid då man vill vara flexibel med vissa parametrar och se om man kan
bygga upp ett fungerande system för det. Sedan kan man börja samverka med nätägaren
för att se om man kan vara flexibel då denna efterfrågar det.
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Elnätet bör fortsätta utvecklas i enlighet med det smarta elnätet, och där behöver forsk-
ning kring såväl sensorer och mätteknik som IoT och IT fortsätta bedrivas. En grundlig
och utförlig förståelse för elnätet behov av balansering behövs, och metoder för hur dessa
utmaningar ska informeras om på ett effektivt sätt behöver tas fram. Det behöver forskas
kring vilka egenskaper flexibiliteten behöver för att kunna lösa olika utmaningar i elnätet
och det behöver bevisas att flexibilitet kan vara en pålitlig och långsiktig lösning. En
investering i ett robust elnät och en omfattande produktionskapacitet kan upplevas som
mer konkreta och förtroendeingivande lösningar på elnätets utmaningar. Om flexibilitet
ska kunna konkurrera med dessa behövs pilotprojekt och teststudier där dess potential
och pålitlighet bevisas.

Att knyta samman teori kring efterfrågeflexibilitet med teori kring operativ verksamhets-
styrning likt vad som gjorts i denna studie bör göras mer utförligt och mer avancerade
metoder för verksamhetsstyrning i syfte att optimera flexibilitetspotentialen bör under-
sökas. Den matematiska modell som här presenterats är mycket grundläggande och kan
byggas vidare på genom såväl att inkludera fler aspekter som att applicera modellen på
hela produktionsflöden, snarare än endast en produktionslinje och tillhörande lager. Ge-
nom att göra detta fås direkt en mer avancerad och intressant modell eftersom optimering
av en produktionslinjes potentiella flexibilitet sannolikt negativt påverkan andra linjes po-
tential. Genom att låta produktionsflödet vara dynamiskt kan även flexibilitetspotential
skapas i detta. Allt detta bör göras beräkningstekniskt genom att skapa modeller och
algoritmer som kan köras och användas för att styra produktionen.

Om man återgår till efterfrågeflexibilitet finns det omfattande samhällsvetenskaplig forsk-
ning som bedrivs och som behöver genomföras, inte minst kring incitamenten. Vilka in-
citament fungerar? Vilka incitament fungerar inte? Vad har olika incitament för inverkan
på konkurrensförhållanden? Hur reagerar olika konsumentgrupper på olika incitament?
Även hur information om incitamenten och deras syfte ska spridas behöver fastställas. Ett
väl genomtänkt incitament kommer ändå inte fylla sin funktion om inte konsumenterna
informeras om det.

Om ett efterfrågeflexibilitetsprogram ska lyckas räcker det inte med att de besparingar
som görs av att vara flexibel överstiger kostnaderna som undviks. Alla aktörer som är
nödvändiga för programmets framgång måste ha anledning att vilja delta. Därav behövs
forskning kring hur ett system för flexibilitet skapas där alla tjänar på att delta. Huruvi-
da detta är genom öppna flexibilitetsmarknader, konkreta avtal och samarbeten mellan
enskilda aktörer eller någonstans däremellan behöver avgöras.

För att industriella elkonsumenter ska välja att bli mer flexibla i sin elanvändning krävs
forskning som påvisar att det finns ett business case i efterfrågeflexibilitet. Att efter-
frågeflexibilitet har god potential för elsystemet kan snabbt bevisas, men varför just
konsumenten själv ska välja att bidra med flexibilitet är svårare. Argument så som att
det leder till lägre elpriser för alla är sannolikt inte tillräckliga, eftersom det inte stärker
den flexibla industriella elkonsumentens konkurrenskraft.

På samma spår behöver olika typer av efterfrågeflexibilitet undersökas och testas i prak-
tiken för att jämföra deras konkurrenskraft och se vilka som är effektivast för olika flex-
ibilitetsbehov. Kommer industriella elkonsumenters flexibilitet idag och på sikt kunna
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konkurrera med såväl en ökad produktionskapacitet som med energilagring eller aggrege-
rade flexibilitetsresurser hos privatkonsumenter?

För att ett business case ska kunna uppstå måste kostnaderna för att vara flexibel mini-
meras. Det innebär att effektiva lösningar för styrning, kommunikation, riskminimering
och automatisering behöver tas fram. Samtidigt måste värdet på flexibiliteten maximeras,
varför forskning på hur elnätet bäst kan utnyttja tillgänglig flexibilitet behöver ske. Att
ställa om till en flexibel verksamhet och ett elnät som bygger på flexibilitet innebär risk-
tagande och därför behövs frågeställningar kring hur riskerna minimeras och hur riskerna
fördelas mellan samhällets aktörer också analyseras.

Enligt detta spår bör även efterfrågeflexibiliteten i sig och dess marknadsplatser eller
motsvarande på sikt standardiseras, eftersom detta möjliggör för aktörer att få en ökad
insikt i systemet och lättare kunna avgöra var den ska köpa eller sälja sin flexibilitet. Om
systemet för flexibilitet upplevs för invecklat eller osäkert finns risk att aktörer väljer att
inte spendera tid på flexibilitet.

Metoder för att prognostisera flexibilitetsbehovet så långt som möjligt i förväg med så hög
noggrannhet som möjligt behöver också bearbetas fram. Här behöver aktuella parametrar
fastställas, så som exempelvis temperaturberoende och vindprognoser, och sedan i sin tur
prognoseras.

Även metoder för att fastställa var i nätet olika typer av flexibilitet kommer behövas på
kort och lång sikt bör forskas kring. Genom att kunna förutsäga vilka delar av nätet som
kommer vara mer belastade kan konsumenter där uppmuntras till att påbörja processen
mot att skapa en mer flexibel verksamhet i tid, så att flexibiliteten finns på plats när den
behövs. På så sätt har flexibiliteten större möjlighet att ersätta alternativa lösningar så
som nätutbyggnad.

7 Slutsats
Genom att kombinera teori kring efterfrågeflexibilitet med teori kring operativ verksam-
hetsstyrning kan en djupare förståelse och en mer komplex bild av industriella elkonsu-
menters teknisk potentiella efterfrågeflexibilitet uppnås.

Industriella elkonsumenter har potential för att bidra med efterfrågeflexibilitet, men såväl
att fastställa den tekniskt potentiella flexibilitet som att påvisa att det finns anledning
för den industriella elkonsumenten att faktiskt göra så är en omfattande utmaning.

Kostnader för flexibilitet fastställs av de intäkter konsumenten går miste om på grund
av flexibiliteten samt av de andra kostnader som krävs för att kunna erbjuda flexibilitet.
Att vara flexibel kräver en omställning av verksamhet och investeringar för ökad mät-
barhet och styrförmåga, medan eventuella intäkter från flexibilitet varken är direkta eller
garanterade. Samtidigt är de huvudsakliga fördelarna med efterfrågeflexibilitet till nytta
för hela elnätet. För ekonomiska företag som befinner sig i en konkurrenssituation krävs
därför konkreta och mätbara incitament och en långsiktighet i flexibilitetsprogram.

Det finns olika typer av laststyrning som kan ge efterfrågeflexibilitet hos industriella el-
konsumenter, där de tre som utmärkt sig i denna studie är toppkapning, lastförskjutning
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och flexibel lastformning. Dessa har olika egenskaper och förutsättningen för dessa skil-
jer sig åt mellan industriella elkonsumenter. Lastförskjutning har stor potential i dess
teoretiskt låga risk och kostnader för konsumenten, men medför en ökad komplexitet i
systemet som väcker frågor kring huruvida den är pålitlig och praktiskt realiserbar.

Genom taktisk styrning av produktionen kan överkapacitet i produktionslinjer i kombina-
tion med lagringsmöjligheter innan och efter linjen kan industriella elkonsumenter bidra
med flexibilitet. Vid optimala förhållanden behöver inte produktionen över tid påverkas
av att erbjuda flexibilitet, men i praktiken finns alltid en risk för störningar. En flex-
ibel produktion kan hantera störningar, men kan inte samtidigt erbjuda flexibilitet till
marknaden.

För att efterfrågeflexibilitet från industriella elkonsumenter ska bli en viktig del i balan-
seringen av elnätet behövs en ökad tydlighet. Det behöver fastställas och kommuniceras
vilken utmaning flexibiliteten ska hantera, vad som krävs av flexibiliteten för att kunna
göra det och hur mycket flexibilitet som kan erbjudas till vilken kostnad. Förstå då kan
flexibiliteten bli riktigt värdefull.
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