
 
Drifting av vannkraftsystem. Beregning av usikkerhet i brenselpriser. 

 

SINTEF bruker et omfattende programsystem for drifts- og utbyggingsplanlegging i 

vannkraftsystemet (og det nordiske kraftmarkedet generelt). Det tas hensyn til usikkerhet i tilsig til 

magasiner ved bruk av stokastisk dynamisk programmering (og også variant av det, SDDP). Det har 

imidlertid ikke vært tatt hensyn til usikkerhet i brenselpriser til termiske kraftverk. Noen ganger kan de 

endre seg betydelig over relativt kort tid, og dette har betydelig innvirkning på vannverdiene og 

dermed på hvordan vannkraften optimalt driftes. 

 

SINTEF har i senere tid utviklet en funksjon som kan ta hensyn til usikkerheten i brenselpriser ved å 

tilføye en ekstra tilstand i SDP beregningen. Funksjonaliteten er beskrevet i vedlagte prosjektoppgave, 

kapittel 3. Det legges kun til én ekstra tilstand pga dimensjonalitetsproblemet i dynamisk 

programmering. Prisfunksjonen har former aX1 + bX2 + c, hvor X1 og X2 er stokastiske variable, 

men hvor kun X1 tas hensyn til i SDP beregningen. Der brukes forventningsverdien av X2. I 

simuleringen etterpå brukes også usikkerheten i X2. 

 

Utfordringen er nå at det finnes flere brensler (olje, gass, kull; i tillegg har CO2 prisen betydning, på 

forskjellig vis på de 3 brenseltyper). Spørsmålet er da hvordan man best mulig kan beskrive 

usikkerheten i prisene til SDP beregningen, gitt de begrensningene som ligger i funksjonen (en enkel 

løsning er jo å bruker flere tilstander, men dette er problematisk ut fra regnetid). Jeg ser for meg at 

man må se på en form for miks av de ulike brenseltyper og hvordan denne best mulig kan fanges inn i 

X1, men jeg har ikke noen klar formening om detaljene videre. 

 

Statnett kan støtte opp med informasjon om bakgrunn og modeller, og vi kan skaffe data. SINTEF kan 

antagelig også bidra med input om selve modellen. Jeg ser ikke for meg at vedkommende skal kjøre 

SINTEFs simuleringsmodeller, men heller utvikle egne modeller rettet mot modellering av 

usikkerheten. 
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