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Disclaimer 
 

While Sweco Energuide AB (”Sweco) considers that the information and opinions given in this 

work are sound, all parties must rely upon their own skill and judgement when making use of 

it.  Sweco does not make any representation or warranty, expressed or implied, as to the 

accuracy or completeness of the information contained in this report and assumes no 

responsibility for the accuracy or completeness of such information.  Sweco will not assume 

any liability to anyone for any loss or damage arising out of the provision of this report. 
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1 Inledning 

Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att utreda vilka förutsättningar och hinder som 

det finns på den svenska elmarknaden för att öka efterfrågeflexibiliteten. Som ett deluppdrag 

så genomförs en utredning om reduktion av dödviktsförlusterna som uppkommer av att 

elanvändare blir månadsvis schablonavräknade, att jämföra med dygnsvis timavräknade. Den 

månadsvisa schablonavräkningen blir en barriär för slutkunderna eftersom de inte möter 

marknadspriset på elektricitet för varje timme, utan istället möter ett månadsmedelpris viktat 

efter schablonvolymen. Denna rapport kvantifierar reduktionen av dödviktsförlusterna timme 

för timme för sex olika veckor baserat på historiska utbudskurvor och under olika antaganden 

om efterfrågans priselasticitet för de schablonavräknade kunderna.   

1.1 Avgränsningar 

Enbart den svenska efterfrågan inkluderas i de olika scenarierna. Varje timme hanteras 

separat, vilket betyder att varje timmes efterfrågerespons är oberoende av omkringliggande 

timmars förbrukning. Inom ramen för denna studie så estimeras reduktionen av 

dödviktsförlusten på årsbasis baserat på de olika typveckorna. Två relativt simpla ansatser 

har applicerats; en genom en regressionsanalys mellan differens schablonpris och 

dödviktsförlusten samt en ansats där de tre typveckorna simpelt antogs representera ett helår 

(dödviktsförlust per scenario och år multiplicerat med ~52/3). 
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2 Genomförande 

För sex olika veckor har reduktionen av dödsviktsförlusterna beräknats för månadsvis 

schablonavräkning jämfört med timprisavtal med dygnsvis timavräkning. En beräkningsmodell 

har formulerats och implementerats som använder de historiska utbudskurvorna från de 

utvalda veckorna och en reviderad efterfrågekurva baserat på scenario-specifika antaganden.  

2.1 Beräkning av dödviktsförlust 

Idag är den vanligaste avräkningsmetoden för lågspänningskunder så kallad månadsvis 

schablonavräkning. De kunder som har rörligt avtal med månadsvis schablonavräkning möter 

inte höga (eller låga) spotpriser. Differensen mellan priset för schablonen och spotpriset 

kommer att ge en felaktig prissignal till slutkunder som schablonavräknas. Dödviktsförlusten 

(DWL) är den samhällsekonomiska effektivitetsförlust som uppstår på grund av olika 

marknadsimperfektioner. I denna analys beror reduktionen av DWL på att konsumenterna inte 

möter korrekta timvisa priser och därmed inte har incitament att anpassa sin konsumtion efter 

de korrekta priserna. Reduktionen av DWL motsvaras av den streckade yta som motsvarar 

skillnaden mellan det volymviktade månadsmedelpri (”schablonpriset”) och marknadspriset. 

Reduktionen av DWL beräknas för varje enskild timme. Schematiskt så ser dödviktsförlusterna 

ut enligt nedan vid låglast och höglast för en konstant utbudskurva enligt figuren nedan.  

Figur 1. Schematisk illustration över reduktionen av dödsviktsförluster för månadsvis 
schablonavräknade och timavräknade kunder. Den streckade linjen representerar 
schablonpriset.   

 
Källa: Sweco 

Den historiska efterfrågekurvan inkluderar kunderna som mött schablonpriset (merparten är 

idag månadsvis schablonavräknade). I simuleringarna så beräknas först marknadsjämvikten 

(där utbudet är lika med efterfrågan, ”priskrysset”) baserat på de historiska budkurvorna (såväl 

utbud- som efterfråga). Baserat på detta, och det volymviktade månadsmedelpriset, så 

beräknas en simulerad efterfrågan ut baserat på antaganden kring andelen kunder som har 

timprisavtal med dygnsvis timavräkning samt deras elasticitet. Resultatet blir att den 
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simulerade efterfrågan vid marknadsjämvikten blir något högre (för marknadspriser under 

schablonpriset) alternativt lägre (för marknadspriser högre än schablonpriset. Det nya och 

gamla jämviktsläget definierar skärningspunkterna på utbuds- och efterfrågekurvan som 

avgränsar ytan som ingår i reduktionen av DWL.   

Flera olika scenarier simulerades för samtliga typveckor. I scenarierna så varierades 

efterfrågeelasticiteten samt andelen av kundkollektivet med timprisavtal med dygnsvis 

timavräkning. Totalt har 25 olika scenarier simulerats. De olika scenarierna är sammanställda 

i tabellen nedan.  

Figur 2. Simulerade andelar med timprisavtal med dygnsvis timavräkning och 
efterfrågeelasticitet.  

Andel av kundkollektivet som 
har timprisavtal med dygnsvis 

timavräkning 

Nivåer på elasticitet för 
efterfrågan 

5, 25, 50, 75 & 100 % 0,2; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5  

2.2 Data 

Data från följande källor har använts inom denna studie: 

■ Budkurvor från Nord Pool Spot 

■ Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB)  

■ Timvis förbrukning från Svenska Kraftnät.  

2.2.1 Historiska budkurvor från NordPool Spot 

Historiska utbuds- och efterfrågekurvor för systempriset på NordPool Spot (NPS) har använts 

för beräkningarna och analyserna. Ett urval av sex veckor användes i analysen, där alla timmar 

inkluderades i simuleringarna. Urvalet av veckor har gjorts av Energimarknadsinspektionen. 

Totalt har beräkningarna genomförts för 1008 st specifika timmar. Veckorna som valdes ut för 

analysen är presenterade i tabellen nedan. De olika åren valdes ut för att inkludera ett år med 

bättre (år 2012) respektive sämre (år 2011) hydrologi. Vecka 6 representerar en vintervecka, 

vecka 16 representerar en vecka strax före vårfloden, vecka 36 representerar en vecka efter 

vårfloden.  

Figur 3. Sammanställning av de sex veckor som simulerats.  

År Vecka Startdatum i vecka 

2011 & 2012 6 2011-02-07, 2012-02-06 

2011 & 2012 16 2011-04-18, 2012-04-16 

2011 & 2012 36 2011-09-05, 2012-09-03 

 

Budkurvorna är specifika för varje enskild timme, och representerar NPS samtliga budområde. 

Systempriset på NPS är jämvikten för alla köp- och säljbud på NPS Spot, med andra är mer 

än enbart de svenska buden representerade i budkurvorna. Data över historiska budkurvor 

innefattar diskreta steg, samt avropade blockbud för såväl köp, sälj och utlandsförbindelser. 
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Blockbuden inkluderades utan vidare beräkning eftersom ingen information fanns att tillgå 

kring dessa mer än klarerad volym för respektive budtyp. De olika volymerna för köp- och 

säljkurvorna interpolerades med 0,01 EUR/MWh upplösning samt avrundades med 0,1 MWh 

noggrannhet. Eftersom systempriset historiskt aldrig varit negativt så bortsågs det ifrån 

negativa priser i analysen.  

2.2.2 Statistik från Statistiska Centralbyrån 

Data från Statistiska Centralbyrån (SCB) användes för att kvantifiera hur stor del av 

slutkundskostnaden som utgörs av elhandel. Slutkundspriset på elektricitet är det faktiska pris 

som slutkunder möter, och det är på denna som en antagen elasticitet skall appliceras. Så om 

vi i ett givet scenario antar att timavräknade slutkunder har en elasticitet motsvarande 0,2, och 

elhandelskomponenten utgör 50 % av slutkundskostnaden, så blir den faktiska elasticiteten 

på börsen 0,1.  

Slutkundspriset består av en rad olika kostnadskomponenter. Dessa är: 

A. Elhandel 

B. Påslag för elhandel 

C. Elcertifikat 

D. Elnät 

E. Energiskatt 

F. Moms 

Det finns flera olika typer av prisavtal för slutkunder i Sverige. Inom ramen för denna studie så 

antogs det att alla kunder har ett rörligt prisavtal. SCB publicerar slutkundspriser på 

månadsbasis med undantag för elnätspriser som publiceras på årsbasis. Det antogs att 

energiskatten var 29,4 öre/kWh under hela den analyserade perioden (2011-2012). 

Slutkundspriset för el varierar per månad och för olika kundkategorier. Nedan är 

slutkundspriset illustrerat för respektive kundkategori per månad historiskt.  
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Figur 4. Slutkundspriset per kategori och månad samt hur stor del av slutkundspriset 
som komponenten elhandel utgör.  

 

Källa: SCB samt Svensk Kraftmäkling, 2015.  

Elhandelskostnadens andel av slutkundspriset varierar bland annat eftersom inköpspriset på 

el varierar över året och även mellan olika kalenderår. I genomsnitt så varierar det olika mycket 

för olika kategorier av kunder. SCB publicerar årligen elförbrukning per användarkategori. 

Denna statistik kategoriserades per kundkategori (lägenhet, villa utan/med elvärme, jord- och 

skogsbruk, småindustri samt näringsverksamhet). Andelen energi per kategori användes för 

att beräkna den viktade slutkundskostnaden och elhandelskostnaden per månad. 

Elhandelskostnadens andel av totalkostnaden (historiskt) är presenterad i tabellen nedan.  

Figur 5. Elhandelskostnaden som andel av total slutkundskostnad per månad.  

År Månad Elhandelskostnadens andel 

2011 & 2012 2 41%, 38% 

2011 & 2012 4 38%, 29% 

2011 & 2012 9 30%, 27% 

 

Elhandelskostnaden exklusive elcertifikat för slutkunder ligger typiskt mellan 30-40 % av 

slutkundskostnaden historiskt. 

De svenska konsumenterna av el är indelade i fyra olika prisområden sedan 1 november 2011; 

prisområde SE1-4. Respektive elområde har ett marknadspris på el, som kan skilja åt 

beroende på den regionala balansen mellan utbud och efterfrågan och tillgänglig kapacitet 

mellan de olika regionerna. Generellt är priset lägst i norr (SE1 och 2), något högre i SE3, 

samt högst i SE4. Denna aspekt bortses det ifrån i denna analys. Utbuds- och 

efterfrågekurvorna är på systemnivå för handelsområdet Nord Pool, vilket inkluderar Norden 

samt delar av Baltikum. I simuleringarna så antogs det att elhandelskostnadens andel av 

slutkundspriset (totalkostnad) vara lika med de framräknade andelarna enligt Figur 5 ovan för 

respektive månad.   
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2.2.3 Timvis förbrukning från Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät (SvK) publicerar data över schablonleveranser för varje timme för historiska 

år. Det antogs att all volym som kategoriserades som ”Schablonleverans” antogs representera 

de kunder som är månadsvis schablonavräknade. Elområde SE1-4 summerades ihop, och 

antogs representera den totala svenska schablonleveransen. Den totala schablonleveransen 

per timme för år 2011 och 2012 är illustrerade i figuren nedan.  

Figur 6. Schablonleverans per timme för år 2011 och 2012. De sex simulerade 
veckorna är markerade med de röda strecken.  

 

 Källa: SvK  

För beräkningarna av DWL så användes schablonleveranserna från SvK dels för att beräkna 

volymviktat månadsmedelpris (“Schablonpriset”), dels för att estimera vad de månadsvis 

schablonkunderna hade för avropad volym per timme.  

2.3 Utbudselasticitet 

Flera analyser av utbudselasticiteten har genomförts. Analysen baseras på tre typer av 

analyser; en analys där ett fast intervall mellan 20-80 EUR/MWh analyseras, en analys under 

hög-/mellan- och låglast samt en analys där enbart området kring jämviktspriset analyseras.  

2.3.1 Utbudselasticitet mellan 20-80 EUR/MWh 

För varje timme under de simulerade veckorna så extraherades utbudskurvan i intervallet 

mellan 20-80 EUR/MWh. Utbudselasticiteten definieras som den procentuella skillnaden i pris 

samt utbud, och kvoten mellan den procentuella skillnaden i utbudsvolym och procentuella 

skillnaden i pris. Eftersom intervallet är konstant för alla timmar kan utseendet på 

utbudskurvan jämföras mellan olika år, timmar och veckor.  

Utbudskurvan skiljer mellan säsonger i det analyserade intervallet, medan det inte är någon 

markant skillnad i utbudet mellan olika timmar inom en given vecka. En viss trend kan urskiljas 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Sc
h

ab
lo

n
le

ve
ra

n
s 

M
W

h
/h

Schablonleverans per timme för Sverige



 
 
 

25 november 2015      13 
En rapport till Energimarknadsinspektionen 

Effektivitetsvinster på spotmarknaden vid dygnsvis 
timavräkning 

 

för vinterveckorna mellan dag och natt (antas vara till följd av kraftvärme som producerar under 

dagtid), dock inte särskilt signifikant. Detta betyder att under en given vecka så är 

utbudskurvan relativt konstant. Största variation i utbudet inom en simulerad vecka 

observerades för september månad år 2011, se figurer nedan.  

Figur 7. Utbudselasticiteter i intervallet 20-80 EUR/MWh för en vecka i september 
2011.  

 

Källa: Systempriskurvor från Nord Pool Spot, beräkningar Sweco.  

Figur 8. Utbudselasticitet för fyra timmar under 2012-04-21 samt genomsnittlig 
utbudskurva. Utbudskurvan är snarlik under dygnets alla timmar. Observera att 
utbudskurvan är plottad över pris (på x-axeln).  
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Källa: Systempriskurvor från Nord Pool Spot, beräkningar Sweco.  

2.3.2 Utbudselasticitet kring jämviktspriset 

För varje timme av de simulerade typveckorna så analyserades utbudselasticiteten kring 

jämviktspriset. Fyra olika mätpunkter inkluderades i analysen; -1 EUR/MWh, -0,5 EUR/MWh, 

+0,5 EUR/MWh, +1 EUR/MWh. Alla dessa siffror är relativt jämviktspriset. Alltså om 

jämviktspriset för en given timme är 50 EUR/MWh så beräknades elasticiteten för diskreta 

förändringar för 49->50 EUR/MWh, 49,5->50 EUR/MWh, 50,5 -> 50 EUR/MWh och 51-50 

EUR/MWh. Genom att analysera elasticiteten kring jämviktspriset så kan påverkan av 

efterfrågeflexibilitet (även exempelvis felprognosticering av såväl utbud som efterfrågan) 

bedömas. Vid en hög elasticitet så kan små skillnader i utbudet eller efterfrågan få stor 

inverkan på systempriset, och vice versa.  

Två olika analyser av elasticiteten kring jämviktspriset presenteras i detta kapitel; dels baserat 

på lasten, dels genom varaktighetsdiagram.  

Konsumtionen för varje enskild timme under de simulerade typveckorna kategoriserades enligt 

höglast (HL), mellanlast (ML) och låglast (LL). De 42 högsta timmarna varje vecka (motsvarar 

25% av timmarna) kategoriserades som HL, efterföljande 84 timmarna (motsvarar 50% av 

timmarna) som ML och de 42 timmarna med lägst efterfrågan (motsvarar 25 %) 

kategoriserades som LL.  

Lastnivån för respektive vecka, år och kategori är presenterade i figuren nedan. Det kan ses 

att den absoluta skillnaden mellan hög- och låglast är som störst under vintermånaderna, 

relativt störst differens är under september månad.  

Figur 9. Lastnivåer per vecka och kategori (HL, ML, LL).   

 

Källa: Statistik från SvK, bearbetat av Sweco.  
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Den genomsnittliga elasticiteten beräknades för respektive lastnivå (HL, ML, LL) för varje 

simulerad vecka. För år 2011 så minskar elasticiteten (plattare utbudskurva) med lastnivån, 

medan det omvända gäller för 2012. Detta indikerar att kurvan är ”brantare” för ett år med 

sämre hydrologi (2011) jämfört med ett år med bättre hydrologi (2012).  

Figur 10. Elasticitet per lastkategori och simulerad vecka. 

 

Källa: SvK och NPS, bearbetat av Sweco.  

Analysen av varaktighetsdiagram visar att ett år med sämre hydrologi har högre elasticitet än 

ett år med bättre hydrologi. År 2011 har markant högre elasticitet jämfört med år 2012, vilket 

är illustrerat genom de streckade linjerna i Figur 11 nedan.  
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Figur 11. Varaktighetsdiagram över respektive veckas elasticitet per timme. De 
streckade kurvorna representerar genomsnittselasticiteten för 2011 respektive 2012.   

 

Källa: NPS, bearbetat av Sweco. 

2.3.3 Excel-modell för beräkning av DWL 

En modell har tagits fram för att beräkna reduktionen av DWL vid olika scenarier. Modellen 

importerar historiska utbuds- och efterfrågekurvor från NPS som blivit interpolerade med 

avseende på pris med en upplösning om 0,01 EUR/MWh. Blockbud accepterades som helhet, 

och marknadsjämvikten beräknades som det prissteg där utbudet överstiger efterfrågan. Den 

klarerade volymen beräknades genom linjär interpolation mellan de fyra punkter som omger 

marknadsjämvikten. Priset interpolerades inte vid marknadsjämvikten utan bibehölls vid den 

närmsta hela cEUR. Noggrannheten för marknadsjämvikten är därmed +/- 0,01 EUR från det 

faktiska marknadspriset. De historiska budkurvorna interpolerades med avseende på pris, och 

volymen avrundas till närmaste 0,1 MWh. Vid vissa områden och timmar så är 

utbudet/efterfrågan så pass flackt (liten prisdifferens, stor volymskillnad) att det inte blir någon 

skillnad i energi mellan två prissteg. P g a detta så blir inte marknadspriserna som räknats ut 

i excel-modellen exakt samma pris som historiskt för samtliga timmar utan skiljer något. Den 

största differensen är –2,7% avvikelse. Detta bedöms ha liten påverkan på slutsatserna som 

kan dras från simuleringsresultaten.   

Vid beräkning av reduktionen av DWL så har integralerna approximerats genom att inkludera 

de diskreta (med 0.01 EUR/MWh upplösning) utbuds- och efterfrågekurvorna. Detta gör att 

resultaten inte är exakta utan en approximation.  
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3 Resultat 

Detta kapital inkluderar resultaten från dödsviktsförlusterna för respektive scenario. Totalt har 

25 scenarier simulerats för 1008 timmar, i allt 25 200 dödviktsförluster har beräknats.  

Minskningen av dödsviktsförlusterna förväntas variera till följd av en rad olika förutsättningar;  

■ Differens mellan schablonpriset och spotpriset. Större differens ger större 

dödsviktsförlust.  

■ Antaganden kring andel som blir timavräknade och elasticitet för dessa. Desto 

större elasticitet och andel som har timprisavtal med dygnsvis timavräkning, leder 

till större reduktion av dödviktsförluster. 

■ Utbudselasticitet. Med högre elasticitet ges större dödviktsförlust.  

 

Respektive typvecka presenteras separat timme för timme, för ett urval av scenarier1. 

Avslutningsvis så jämförs och presenteras de olika typveckorna relativt varandra och DWL på 

årsbasis estimeras för 2011 och 2012.  

Scenarierna benämns med nummer 1-25, se figuren nedan för sammanställning.  

Figur 12.Namngivning av scenarier. Som exempel har scenario 7 elasticiteten 0,50 och 
25 % av kunderna är timavräknade.  

 
 

 

Figur 13 ger en översiktsbild av hur de olika förklaringsvariablerna driver minskningen av 

dödviktsförluster. I figuren visas minskningen av dödviktsförluster, systempriset samt 

differensen mellan systempriset och schablonpriset för tre av de 25 scenarierna. 

 

 

                                                
1 För 5 & 50 % andel timavräknade, samt 0,2 & 0,75 elasticitet, totalt fyra kurvor per 
typvecka.  
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Figur 13. Minskning av dödviktsförluster per timme (vänster axel), systempriset samt 
differensen mellan schablonpriset och spotpriset (höger axel) för tre av de 25 
scenarierna. Varje typvecka är markerad med ljusblå/transparent bakgrund.  

 
Källa: Sweco analys 

Som kan observeras i Figur 13 så är priserna under vecka 6 år 2012 de högsta, vilket leder till 

att minskningen av dödviktsförlusterna är störst och volatilast för denna vecka. Minskningen 

av dödviktsförlusterna under motsvarande vecka (vecka 6, 2011) är markant lägre än för vecka 

6, år 2012 trots relativt höga men jämna priser. Orsaken till detta ligger i att schablonpriset inte 

skiljer från det höga, relativt stabila systempriset under motsvarande vecka. De olika 

scenarierna har olika nivåer av såväl elasticitet som andel timavräknade kunder. Det kan ses 

att minskningen av dödviktsförlusterna är markant högre för scenario 25 (100 % av kunderna 

har timprisavtal med dygnsvis timavräkning, samt med 1,50 i elasticitet) än för scenario 1 (5% 

av kunder timavräknade, 0,20 i elasticitet) vilket är i linje med förväntningar.  

3.1 Sammanställning totalt per scenario  

Den totala minskningen av dödviktsförlusterna per scenario visar att det är stor skillnad på 

ändringen till följd av antaganden, vilket är i linje med förväntningarna. Minskningen av 

dödviktsförlusterna är ca 200 gånger större för scenario 25 (1,50 elasticitet, 100 % av 

kundkollektivet timavräknad) jämfört med scenario 1 (0,2 elasticitet, 5 % av kundkollektivet 

timavräknade) under den simulerade perioden, vilket indikerar utfallsrummet.  
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Figur 14. Summan av minskningen av dödviktsförlusterna per scenario för de totalt 
sex simulerade veckorna. Enheten är EUR.  

 

Källa: Sweco analys 

3.2 Dödsviktsförluster per timme och vecka 

Minskningen av dödviktsförlusterna varierar med varje timme och till följd av antaganden som 

gjorts för respektive scenario. Nedan presenteras resultaten per timme per simulerad vecka 

för fyra utvalda scenarier. 

Figur 15. Minskningen av DWL för vecka 6, 2011 per timme för scenario 1, 3, 11 samt 
13. 

  

Källa: Sweco analys 

Minskningen av DWL för vecka 6, år 2011 är relativt små till följd av förhållandevis liten 

differens mellan schablonpriset och systempriset per timme.  
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Figur 16. Minskningen av DWL för vecka 16, 2011 per timme för scenario 1, 3, 11 samt 
13. 

 

Källa: Sweco analys 

Minskningen av DWL för vecka 16, år 2011 är relativt små under vardagarna, men markant 

större under helgen. Förklaringen återfinnes i låga priser som skiljer mycket från 

schablonpriset under primärt helgen.  
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Figur 17. Minskningen av DWL per timme för vecka 36, år 2011 för scenario 1, 3, 11 
samt 13.  

 

Källa: Sweco analys 

Minskningen av DWL för vecka 36, år 2011 är relativt koncentrerade till lågpristimmar med en 

tydlig topp tidigt söndagsmorgon (då schablonpriset skiljer som mest gentemot systempriset.  

Figur 18. Minskningen av DWL per timme för vecka 6, år 2012 för scenario 1, 3, 11 
samt 13. 

 

Källa: Sweco analys 
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Minskningen av DWL för vecka 6, år 2012 uppkommer primärt under högpristimmarna under 

onsdagen och fredagens eftermiddagstopp. Under dessa timmar är schablonpriset markant 

lägre än systempriset vilket leder till att dödviktsförlusterna blir stora.  

Figur 19. Minskningen av DWL per timme för vecka 16, år 2012 för scenario 1, 3, 11 
samt 13. 

 

Källa: Sweco analys 

Minskningen av DWL under vecka 16, år 2012 är relativt koncentrade till högpristimmarna 

under tisdagen och onsdagen då differensen mellan schablonpriset och systempriset är som 

störst.  
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Figur 20. Minskningen av DWL per timme för vecka 36, år 2012 för scenario 1, 3, 11 
samt 13. 

 

Källa: Sweco analys 

Minskningen av DWL för vecka 36, år 2012 uppkommer primärt under lågpristimmarna under 

andra halvan av veckan. Störst differens är det under natten mellan torsdag och fredag.  

Mängden data som uppkommer vid de olika scenarierna och veckorna är anmärkningsvärd, 

och för att skaffa sig en överblick över vilka veckor och scenarier där dödviktsförlusterna är 

stora respektive små så är alla scenarier och veckor sammanställda nedan för scenario 1, 3, 

11 samt 13. 

Figur 21. Sammanställning av de totala minskningarna av dödviktsförlusterna för 
scenario 1, 3, 11 samt 13 för samtliga veckor. Enheten är EUR. 

  

Källa: Sweco analys 

Störst minskning av DWL uppkom för vecka 6 under år 2012. Storleken på minskningen beror 

på vilket scenario som avses till följd av olika efterfrågekurvor. Vecka 6 under 2012 har flera 
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högpristimmar2 som leder till relativt stor reduktion av DWL. Anmärkningsvärt är att för flera 

av de simulerade veckorna så uppkommer minskningen av DWL primärt under lågpristimmar. 

Nedan är en sammanställningstabell över andelen av minskningen av DWL som härstammar 

till höglasttimmar3 relaterat till den totala reduktionen av DWL för respektive simulerad vecka 

och scenario 1, 3, 11 & 13.  

Figur 22. Sammanställning över hur stor del av DWL-reduktionen som härstammar 
från höglasttimmar inom respektive vecka och scenario.  

 
 

Källa: Sweco analys 

Ovanstående tabell visar att för vissa av veckorna så är det mindre skillnad mellan reduktionen 

av DWL och höglast/låglasttimmar medan för andra skiljer det betydligt. Detta är naturligt 

eftersom prisnivån för en given vecka ofta är antingen ”hög” eller ”låg” vilket då avspeglas i 

alla veckans timmar.  

Vecka 6, år 2011 har ca 20 % av den totala minskningen av dödviktsförlusterna under 

höglasttimmar. Detta är logiskt eftersom schablonpriset under vecka 6 är större än 

systempriset för samtliga timmar. Då skall låglasttimmarna ge en större reduktion av 

dödviktsförlust (då differensen mellan marknadsjämvikten och schablonpriset är som störst).  

Vecka 16, år 2011 uppkommer i stort sett all minskning av dödviktsförlust under helgen, vilket 

betyder låglasttimmar. Samma resonemang gäller för vecka 16 som för vecka 6 år 2011, 

schablonpriset överstiger marknadspriset under samtliga timmar och då blir reduktionen av 

dödviktsförlusterna större under låglasttimmarna (då priset är lägre).  

För vecka 36 under år 2011 så varierar systempriset kring schablonpriset vilket gör att 

reduktionen av dödviktsförluster uppkommer både ”över” som ”under” schablonpriskurvan (se 

Figur 1 för förtydligande). Dock är den största differensen mellan systempriset och 

schablonpriset under natten mellan lördag och söndag, vilket driver minskningen av 

dödviktsförlusterna för denna vecka.  

För vecka 6 år 2012 så var priset anmärkningsvärt högt och markant över schablonpriset. 

Detta återspeglas även i Figur 22 ovan där ca 92-95 % av reduktionen av dödviktsförlusterna 

                                                
2 27 st timmar med systempriset över 100 EUR/MWh, högsta priset var 210 EUR/MWh.  
3 Höglast är definierat som vardag mellan timme 6-22 för samtliga veckor.  

År Vecka Scenario: 1 Scenario: 3 Scenario: 11 Scenario: 13

2011 6 20% 17% 18% 19%

2011 16 0% 1% 2% 3%

2011 36 1% 2% 3% 6%

2012 6 95% 95% 95% 92%

2012 16 98% 99% 99% 99%

2012 36 19% 15% 14% 15%
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under vecka 6 år 2012 härstammar från höglasttimmar. Merparten härleds till högpristimmarna 

som uppkommer under primärt onsdagen samt fredagen.  

För vecka 16 år 2012 är den största differensen mellan schablonpriset och systempriset under 

lasttoppen måndag – onsdag. För vecka 36, år 2012 så är den största skillnaden mellan 

schablonpriset och systempriset för låglasttimmarna torsdag-söndag (nattetid) vilket leder till 

att andelen reducerad DWL under höglasttimmarna för denna vecka är låg.    

3.3 Extrapolering av resultaten 

Totalt har sex olika veckor simulerats under år 2011 och 2012, vilket representerar ett år med 

sämre respektive bättre hydrologi. I detta underkapitel använder vi resultaten från 

simuleringarna för att göra en bedömning av vad reduktionen av dödviktsförlusterna kan vara 

under ett givet scenario och hydrologiskt år. Det bör nämnas att det svårt att använda enbart 

tre typveckor för ett givet år (motsvarar ca 5,7 % av året) och extrapolera för att uppskatta 

helåret. Vidare så var vecka 6 under år 2012 en vecka med särdeles höga systempriser, vilket 

påverkar utfallet starkt för ett år med ”god hydrologi”. Vidare så skall det hållas i åtanke att år 

2011 var ett torrt år inledningsvis, för att sedan bli ett vått år under andra halvåret. Värt att 

nämna är att det regionalt var ett hydrologiskt överskott (södra Norge) och en normalsituation 

i övriga Norden (Norra Norge och Sverige). Med andra ord passar vecka 36 dåligt för att 

uppskatta effekten av ett torrår eftersom det de facto var relativt normal hydrologisk balans för 

veckan och att stora nederbördsvolymer inträffat och väntades kortsiktigt vilket pressade ned 

prisbildningen.  

För att undvika att använda resultaten ”rakt av” och extrapolera för att representera ett givet 

år för ett givet scenario så gjordes en enklare regression för varje kalenderår och scenario för 

att bestämma relationen mellan differensen mellan systempriset och månadsviktat 

schablonpris (förklaringsvariabel) samt reduktion av dödviktsförlusterna. Se figur nedan för 

illustration av reduktion av dödviktsförluster tillsammans med differens mellan systempris och 

schablonpris.  
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Figur 23. Reduktion av dödviktsförluster för scenario 1, 13 och 25 som funktion av 
prisdifferensen mellan volymviktat schablonpris och systempriset. Även en 
regression för ett andragradspolynom är illustrerat i figuren (för scenario 13, röd 
kurva samt markeringar).  

  

Källa: Sweco analys 

Genom att applicera de faktiska systemspotpriserna för respektive år och beräkna det 

volymviktade spotpriset för schablonkunder så kan reduktionen av DWL estimeras genom 

resultatet för regressionsanalysen för respektive år och scenario.  

Reduktionen av DWL blir större desto större andel som är dygnsvistimavräknade och desto 

större elasticitet som kunder antas ha (i linje med förväntningar). Reduktionen av 

dödviktsförlusterna är något förvånande större för år 2012 jämfört med år 2011, vilket kan 

förklaras genom att prisdifferensen mellan systempriset och schablon var större för år 2012 

jämfört med 2011. Den genomsnittliga absoluta differensen för år 2011 respektive 2012 var 

6,5 respektive 7,8 EUR/MWh. Se figur nedan för sammanställning av estimerad reduktion av 

dödviktsförluster utifrån prisdifferens mellan schablonpris och systempriset.  

Figur 24. Beräknad minskning av dödviktsförluster för år 2011 och år 2012 genom 
andragradsregressionen för respektive scenario och år. Enheten är EUR.  

 

Källa: Sweco analys 
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Det kan ses att i scenario 1 så är reduktionen av dödviktsförlusten 9 231 EUR respektive -1 

390 EUR4 per år för 2011 och 2012. Motsvarande siffror i scenario 25 är 4,2 miljoner EUR 

respektive 2,2 miljoner EUR per år.  

Som alternativ till föregående ansats så kan en linjär extrapolering från simuleringsresultaten 

göras för att estimera reduktionen av dödviktsförlusterna på årsbasis. De tre simulerade 

veckorna per år representerar ungefär 5,7 % av helåret. Genom att summera reduktionen av 

DWL för respektive år och scenario så kan DWL på årsbasis uppskattas. Se figurer nedan för 

sammanställning för 2011 respektive 2012.  

Figur 25. Extrapolerad reduktion av dödviktsförluster för år 2011 och 2012 genom en 
enklare ansats än regressionsanalysen. Enheten är EUR.  

 

Källa: Sweco analys 

I den enklare ansatsen för att estimera minskningen av dödförlusterna på årsbasis så 

extrapolerades de simulerade typveckorna linjärt. För scenario 1 är reduktionen av 

dödviktsförlusterna då ca 9 000 EUR och för scenario 25 4,1 miljoner EUR för år 2011. 

Motsvarande siffror för år 2012 är 110 380 EUR/år samt 19,4 miljoner EUR per år.     

 

 

 

                                                
4 Det är inte möjligt med en negativ ändring av dödviktsförlusten, utan det negativa resultatet 
skall tolkas som att reduktionen är liten (nära noll).  
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4 Slutsats och diskussion 

Utbudselasticiteten är snarlik inom dygnet och vecka, men skiljer mellan olika säsonger. Detta 

kan förklaras genom att dels varierar hydrologin naturligt över året, dels genom att 

värmeunderlaget (och därmed elproduktion vid kraftvärmeverk) varierar över året med 

värmeunderlaget. Det kan även noteras att elasticiteten skiljer åt mellan jämförbara veckor 

(exempelvis vecka 6 för 2011 relativt 2012) till följd av förändrat vattenvärde och hydrologi för 

vattenkraftsproducenterna. Se figur nedan för illustration.  

Figur 26. Utbudskurvor och elasticitet för vecka 6 under 2011 & 2012.  

 

Källa: NPS, beräkning av Sweco.  

Reduktionen av dödviktsförlusterna för år 2012 är mindre än motsvarande reduktion för år 

2011 för merparten av scenarierna (för simuleringen med resultatet från regressionsmodellen). 

Detta beror primärt på att utbudskurvan för 2011 är knappare (sämre hydrologi), vilket ger 

större dödviktsförluster och därmed en större reduktion av dödsviktsförluster i de olika 

scenarierna. I fallet med linjär extrapolering så är förhållandet det omvända, vilket förklaras 

genom att vecka 6, 2012 får större genomslag för resultaten i denna ansats jämfört med 

resultatet från regressionsanalysen. Sweco bedömer att regressionsansatsen visserligen inte 

ger ett särskilt troligt resultat (finns föga bevis för att DWL skall vara symmetriskt kring y-axeln, 

snarare det omvända) men att det fortfarande är ett bättre estimat än den enklare linjära 

extrapoleringen. I sex utav 25 scenarier är reduktionen av DWL större för år 2011 jämfört med 

2012. En förklaring till varför resultaten inte är konsekventa bedöms ligga i utbudskurvans 

utseende och diskontinuiteten, är utbudet knappt så kan en efterfrågeförändring ge relativt 

stor prispåverkan. Prispåverkan beror på den flyttade volymen som är beroende av såväl den 

underliggande efterfrågan (schablonleveransen) som scenario-specifika antaganden. Vid 

tolkning av resultaten så skall de stora penseldragen extraheras, inte enskilda scenarier och 

differens i EUR i absoluta mått mätt. Därför är bedömningen att minskningen av 

dödviktsförlusterna verkar vara större för ett år med knappare hydrologi (och därmed knappare 
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utbud) jämfört med ett år med bättre hydrologi. Det bör även poängteras att 

regressionsanalysen baseras på enbart tre veckor (504 observationer) och att enstaka 

extrema veckor (exempelvis vecka 6, 2012) kan få relativt stor påverkan på resultaten.  

Metoden som applicerats för beräkning av dödsviktsförluster har två tydliga svagheter. Dels 

så antas det implicit att kunderna förbrukar optimalt till månadspriset. Månadspriset blir först 

tillgängligt efter månadens slut vilket betyder att detta är ett starkt antagande om kundernas 

anpassning till marknadspriset. Vidare så antas det att alla kunderna har samma elasticitet 

oberoende av vilken den underliggande processen eller behovet är, samt oberoende av vad 

som förbrukats under närliggande timmar. Ett exempel på detta är att vid ett dygn med 

förhållandevis höga priser (relativt månadspriset) leder till lastreduktion för samtliga timmar, 

vilket i praktiken kan betyda att kunderna gör avkall på exempelvis inomhustemperatur då de 

inte använder samma volym som uppvärmning. Ett annat exempel är de dygn/veckor med 

låga priser som då innebär att lasten ökas som följd av en antagen elasticitet. Detta skulle 

innebära att det finns en större efterfrågan vid den genomsnittliga prisnivån. I praktiken skulle 

det kunna omsättas som att husen värms upp trots att behovet egentligen inte finns (blir inte 

mer komfortabelt om inomhustemperaturen är 25 C istället för 22 C, snarare det omvända). 

Ovanstående faktorer leder sannolikt till att beräknad DWL är en överskattning för given 

efterfrågeelasticitet. Å andra sidan skulle lastflytt mellan timmar med olika priser kunna ske 

även om priset under samtliga timmar ligger över den genomsnittliga prisnivån. Denna typ av 

lastflytt fångas inte i den här analysen. Ansatsen som gjorts innebär ett antaganden att 

elasticiteten är konstant över hela efterfrågekurvan, vilket kan diskuteras. Exempelvis kan det 

motiveras att efterfrågans elasticitet skall differentieras för höglast och låglast eftersom 

elanvändningen varierar.  
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5 Appendix – regressionskoefficienter 

Eq: y = b1*x^2+b2*x 2011 2012 

Scenario b1 b2 R^2 b1 b2 R^2 

1 0.013 0.001 0.431 0.012 0.367 0.235 

2 0.039 -0.037 0.652 0.045 0.784 0.607 

3 0.064 -0.104 0.693 0.067 1.779 0.640 

4 0.095 -0.177 0.692 0.117 1.983 0.757 

5 0.159 -0.356 0.660 0.271 1.292 0.864 

6 0.095 -0.177 0.692 0.117 1.983 0.757 

7 0.290 -0.815 0.638 0.522 1.697 0.897 

8 0.492 -1.366 0.680 0.740 3.473 0.901 

9 0.728 -1.777 0.718 0.908 5.134 0.897 

10 1.242 -2.434 0.765 1.131 9.124 0.883 

11 0.224 -0.568 0.643 0.416 0.928 0.894 

12 0.728 -1.777 0.718 0.908 5.134 0.897 

13 1.242 -2.434 0.765 1.131 9.124 0.883 

14 1.775 -3.034 0.784 1.273 12.620 0.869 

15 2.810 -4.155 0.782 1.487 16.051 0.842 

16 0.360 -1.073 0.643 0.625 2.197 0.900 

17 1.242 -2.434 0.765 1.131 9.124 0.883 

18 2.038 -3.345 0.785 1.331 14.027 0.862 

19 2.810 -4.155 0.782 1.487 16.051 0.842 

20 4.250 -4.760 0.777 1.762 13.205 0.796 

21 0.539 -1.452 0.691 0.773 3.901 0.901 

22 1.775 -3.034 0.784 1.273 12.620 0.869 

23 2.810 -4.155 0.782 1.487 16.051 0.842 

24 3.784 -4.696 0.777 1.673 15.016 0.812 

25 5.521 -4.482 0.774 2.016 4.634 0.749 
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