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1 Sammanfattning 
I ett elsystem måste tillförseln av el vid varje tidpunkt vara lika stor som uttaget av 
el. Eftersom det alltid föreligger en viss osäkerhet avseende såväl tillförsel som 
uttag finns det en risk att eltillförseln understiger eluttaget. Det är i en sådan 
situation som effektbrist uppstår. För att kunna hantera effektbristsituationer har 
systemoperatören Svenska Kraftnät under ett antal år haft i uppdrag att upphandla 
en effektreserv. Lagen om effektreserv upphör att gälla i mars 2011. Mot bakgrund 
av detta gav regeringen i 2008 års regleringsbrev Energimarknadsinspektionen i 
uppdrag att, i samråd med Svenska Kraftnät och efter samråd med 
Konkurrensverket, redovisa ett förslag till en långsiktig lösning av effektfrågan.  

Risken för effektbrist går inte att eliminera. Det är därför orealistiskt att söka 
sträva efter en fullständig försörjningstrygghet avseende eleffekt. Utifrån 
kundperspektivet och utifrån samhällsekonomisk synvinkel är det heller inte 
önskvärt med en fullständig försörjningstrygghet eftersom det inte är ekonomiskt 
försvarbart att ha produktionsreserver i beredskap för de mest extrema 
situationerna.  

Måluppfyllelsen med en centralt upphandlad effektreserv är kortsiktigt god; 
försörjningstryggheten höjs genom att staten genom Svenska Kraftnät garanterar 
att en viss kvantitet reserver finns tillgängliga för en situation med effektbrist. Men 
på längre sikt riskerar reglerlösningar, såsom en centralt upphandlad effektreserv, 
att skapa andra problem på marknaden. På lång sikt är det därför angeläget att 
marknaden kan undvika effektbrist utan en centralt upphandlad effektreserv. 

En effektiv marknadslösning på effektproblematiken uppnås främst genom en ökad 
förbrukningsflexibilitet, dvs. genom att elanvändarna efterfrågar mindre el i 
potentiellt kritiska situationer. Genom incitamenten på marknaden kommer 
effektbristsituationer undvikas genom förbrukningsflexibilitet.  

En förutsättning för en väl fungerande marknadslösning är således en fortsatt 
utveckling av elmarknaden. Energimarknadsinspektionen har identifierat ett antal 
förändringar som på några års sikt kommer att ha en positiv inverkan på 
marknadens möjligheter att undvika effektbrist.  

• En fortsatt ökad aktivitet hos de timmätta elförbrukarna 

Många av de förbrukare som idag har sin förbrukning mätt på timbasis har endast 
haft det under ett par års tid. En rimlig utveckling är att priskänsligheten hos dessa 
kunder kommer att komma till uttryck i ökad utsträckning över tiden. Därutöver är 
det rimligt att anta en utveckling mot en generellt ökad prisvolatilitet.  
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• Indelning av Sverige i elspotområden 

De nordiska energiministrarna meddelade i september 2008 att 
systemoperatörerna kommer att ges i uppdrag att dela in Norden i ytterligare 
elspotområden. Detta innebär sannolikt att Sverige kommer att utgöra mer än ett 
elspotområde vilket skulle leda till att spotpriset på el i vissa situationer skulle 
variera regionalt inom landet. Den ökade prisvolatiliteten som detta skulle 
innebära på regional nivå skulle komma att förstärka marknadsaktörernas 
incitament att anpassa produktion och förbrukning till rådande fysiska 
förutsättningar.  

• Fördjupad integration med andra länder 

Genom att Sverige blir mer sammanlänkat med andra länder kan det finnas ökade 
möjligheter att minska de nationella reserverna utan att försörjningstryggheten 
försämras. Potentialen för Sveriges och Nordens del ligger här framförallt i en ökad 
integration med kontinentala Europa eftersom effektuttaget på dessa elmarknader 
är relativt olikt det nordiska. En förutsättning är emellertid att det angränsande 
landet har fysisk förmåga att exportera kraft i den uppkomna situationen.  

Utöver elmarknadens utveckling ser Energimarknadsinspektionen dessutom ett 
antal åtgärder som bör vidtas för en mer priskänslig elförbrukning. I den nyligen 
publicerade rapporten Elkunden som marknadsaktör – åtgärder för ökad 
förbrukningsflexibilitet lämnar Energimarknadsinspektionen förslag på åtgärder 
för att aktivera en ökad andel förbrukningsflexibilitet på elmarknaden. 
Inspektionen föreslår att Energimyndigheten till sitt allmänna uppdrag om 
informationsverksamhet mot företag inkluderar informationsinsatser kring hur 
förbrukningsflexibilitet kan användas samt att mål om förbrukningsflexibilitet 
inkluderas i myndighetens program för energieffektivisering inom industrin (PFE). 
Dessa åtgärder kommer att skynda på utvecklingen mot en ökad aktivitet bland de 
stora elkunderna.  

För att direkt stimulera en ökad förbrukningsflexibilitet inom 
industrin föreslår Energimarknadsinspektionen dessutom en 
lagstiftning som innebär att Svenska Kraftnät i upphandlingen av 
effektreserven åläggs att öka andelen förbrukningsreduktioner. 

Genom att upphandla en ökad kvantitet förbrukningsreduktioner ges ett direkt 
stöd till stora förbrukare att vidta åtgärder för ökad fokus på 
förbrukningsflexibilitet. Energimarknadsinspektionen bedömer att detta kommer 
att få en positiv inverkan på elmarknadens förbrukningsflexibilitet också efter det 
att effektreservsupphandlingen har upphört. En ökad kvantitet upphandlade 
förbrukningsreduktioner kommer att öka kunskapen kring elmarknaden i 
allmänhet och kring besparingspotentialen av att anpassa sitt effektuttag till 
rådande marknadspriser i synnerhet.  
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För att öka förbrukningsflexibiliteten också bland mindre elkunder ämnar 
Energimarknadsinspektionen att under 2009 påbörja en analys över hur den 
potential som finns med elmätare som klarar timvis avläsning bäst kan tillvaratas.  

Mot bakgrund av elmarknadens utveckling samt de nämnda 
åtgärderna för en mer flexibel elförbrukning bedömer 
Energimarknadsinspektionen att det inom en överskådlig framtid är 
möjligt att bibehålla en ur effekthänseende hög försörjningstrygghet 
utan en centralt upphandlad effektreserv.  

Det är fortfarande endast en fraktion av den uppskattade potentiella 
förbrukningsflexibiliteten som är aktiverad på elmarknaden. 
Energimarknadsinspektionen bedömer att mer förbrukningsflexibilitet behöver 
aktiveras för att en effektiv marknadslösning ska åstadkommas. Det är inte heller 
sannolikt att förbrukningsflexibiliteten kommer att förändras väsentligt fram till 
2011, dvs. det år då lagen om effektreserv upphör att gälla. Att då helt ta bort en 
centralt upphandlad effektreserv skulle därmed innebära en risk för en försämrad 
försörjningstrygghet.  

Mot bakgrund av detta föreslår Energimarknadsinspektionen en 
successiv övergång till en marknadslösning genom en stegvis 
nedtrappning av effektreservens omfattning med start 2011/12. Efter 
vintern 2019/20 föreslås att kravet på en centralt upphandlad 
effektreserv ska upphöra.  

Det ingår i Energimarknadsinspektionens allmänna uppdrag att verka för ”en 
effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som genererar en säker tillgång 
på el […]”.I det sammanhanget är det naturligt att inspektionen kontinuerligt följer 
och analyserar förändringar som påverkar försörjningstryggheten avseende 
eleffekt. Energimarknadsinspektionen ser det även som angeläget att Svenska 
Kraftnät också fortsättningsvis årligen bedömer effektsituationen inför kommande 
vintrar. För att bedömningarna ska bli så verklighetsnära som möjligt är det viktigt 
att Svenska Kraftnät tar marknadsutvecklingen i beaktande. En viktig faktor att 
bedöma och analysera är efterfrågesidans utveckling avseende priskänslighet. 
Genom detta kommer rapporten att utgöra en viktig kontrollstation över den 
förväntade effektsituationen inför varje vinter. Därmed ges marknadens aktörer, 
relevanta myndigheter och regeringen möjlighet att förhålla sig till marknadens 
möjlighet att upprätthålla effektbalansen. 
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2 Inledning 
I ett elsystem måste tillförseln av el vid varje tidpunkt vara lika stor som uttaget av 
el vid den givna tidpunkten. Vidare begränsas produktionen i ett elsystem av den i 
varje tillfälle tillgängliga produktionskapaciteten. Importmöjligheterna är också 
begränsade dels genom tillgänglig överföringskapacitet på respektive förbindelse1, 
dels genom aktuell effektbalans i angränsande land. Det föreligger således alltid en 
risk att elförbrukningen ska bli så stor att det inte finns tillräcklig momentan 
produktions- och importkapacitet. Det är i sådana situationer som effektproblem 
uppstår. En av anledningarna till att en sådan situation uppstår är att efterfrågan 
på el varierar relativt mycket. Det är exempelvis stor skillnad i efterfrågan på el i 
Sverige och i Norden2 mellan en kall vinterdag och en varm sommarnatt. I figur 1 
har Sveriges timvisa elförbrukning (effektuttag) för 2007 rangordnats; timmarna 
till höger är de med den lägsta elförbrukningen medan timmarna till vänster utgör 
de timmar med den högsta elförbrukningen. Det är det fåtal timmar med det 
högsta effektuttaget som utgör en potentiell risk för effektbrist.3  

Figur 1 Effektuttaget i Sverige 2007 
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1 Förutom förbindelsernas fysiska begränsning, begränsar även systemoperatörerna handelskapaciteterna 
som ett sätt att uppnå systemstabilitet, lösa interna överföringsbegränsningar m.m.  
2 Med Norden avses i denna rapport de länder som den nordiska elmarknaden omfattas av, dvs. Sverige, 
Norge, Finland och Danmark.  
3 Notera att det endast är ett potentiellt effektproblem under topplasttimmarna. Effektbrist inträffar nämligen 
inte varje år, utan endast undantagsvis.  
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Som framgår av Figur 1 är effektuttaget när det är som lägst mindre än hälften av 
vad det är under de timmar när det är som högst. Elsystemet är dock 
dimensionerat för att normalt klara dessa variationer. Detta kan vanligen 
ombesörjas genom prismässiga incitament på den nordiska elmarknaden – när 
priset stiger tillräckligt mycket blir det lönsamt att starta kraftverk som oftast inte 
producerar och samtidigt kan vissa kunder välja att köpa mindre el som en följd av 
högre priser. Den kortsiktiga priskänsligheten bland elförbrukarna är dock av ett 
antal anledningar relativt låg. I vissa situationer, med en ovanligt hög 
elförbrukning, befaras således effektbrist. Effektbalansen kan också komma att 
vara knapp under en längre period. Detta kan inträffa om vintermånaderna blir 
ovanligt kalla.4 I ett vattenkraftbaserat system som det nordiska kan effektbrist 
också komma att uppstå mer frekvent under så kallade våtår eftersom den då 
relativt låga prisnivån inte ger producenterna incitament att hålla en högre 
tillgänglighet i dyrare produktionsslag (t.ex. oljekondens).  

Problem med otillräcklig produktionskapacitet kan uppstå i två lägen, i 
spotmarknaden på den nordiska elbörsen Nord Pool eller närmare realtid. När 
brist uppstår redan i spotmarknaden är marknadens utbud inte tillräckligt stort för 
att möta efterfrågan. Därmed kan inget jämviktspris etableras; hur högt priset än 
sätts så kommer utbudet att vara mindre än efterfrågan. En situation med 
otillräckliga säljbud i spotmarknaden löses genom så kallad avkortning, dvs. Nord 
Pool kortar av köpbuden till dess att utbud och efterfrågan är lika stora.5 Detta 
innebär att ett pris kan etableras på spotmarknaden. Problemet med otillräcklig 
produktionskapacitet löses emellertid inte i och med detta utan det fysiska 
problemet kvarstår, dvs. en fysisk effektbristsituation uppstår.  

Effektbrist uppstår antingen på grund av avkortning i spotmarknaden eller på 
grund av att förutsättningarna för förbrukning och produktion förändrats jämfört 
med de bud som lämnades till spotmarknaden. Om det i en sådan situation 
samtidigt inte finns tillräckligt med kapacitet på den kortsiktiga justermarknaden 
Elbas6, eller på den så kallade reglerkraftmarknaden7, föreligger en risk för 
effektbrist. Detta innebär en risk för att systemoperatören, Svenska Kraftnät, 
tvingas beordra manuell frånkoppling av last (förbrukning) för att undvika en 
systemkollaps. Det bör emellertid noteras att Svenska Kraftnät aldrig har begärt 
manuell frånkoppling av förbrukning.  

                                                             
4 På grund av en jämförelsevis hög andel elvärme i bostäder är sambandet mellan temperaturen och 
elförbrukningen relativt starkt på den nordiska marknaden, och då i synnerhet i Sverige och Norge. 
5 Det bör noteras att Nord Pool hittills aldrig har behövt tillämpa avkortning på grund av ett otillräckligt utbud.  
6 Elbas är Nord Pools s.k. intra day-marknad. En intra day-marknad är en kortsiktig justermarknad. Elbas 
öppnar när spotmarknaden (Elspot) stängt och håller öppet fram till en timme före drifttimmen. Elbas beskrivs i 
detalj i bilaga 4.  
7 Reglerkraftmarknaden ger Svenska Kraftnät möjlighet att justera tillförsel och uttag under drifttimmen. Bud 
om upp- eller nedreglering lämnas till Svenska Kraftnäts balanstjänst normalt senast 30 minuter innan 
drifttimmen. Reglerkraftmarknaden beskrivs i detalj i bilaga 4.  
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Till följd av en svag effektbalans i början av 2000-talet inrättades en tillfällig lag 
som innebär att Svenska Kraftnät har ett uppdrag att upphandla en effektreserv för 
att kunna hantera situationer med effektbrist. Allt sedan den tillfälliga lagen trädde 
i kraft har intentionen från regeringen varit att lagen endast ska gälla under en 
övergångsperiod. Enligt regeringen bör prissignalerna på marknaden i ett längre 
perspektiv, kunna ge incitament till marknadens aktörer att alltid se till att det 
finns tillräckligt med effekt i elsystemet. Lagen om effektreserv var initialt planerad 
att upphöra den 1 mars 2008. Regeringen bedömde dock under hösten 2007 att 
förutsättningarna för en marknadslösning fortfarande saknades och den tillfälliga 
lagen förlängdes till den 15 mars 2011. Med detta som bakgrund gav regeringen 
Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda den framtida hanteringen av 
effektfrågan. 

2.1 Uppdraget 
I 2008 års regleringsbrev gavs Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda 
effektfrågan:  

”Energimarknadsinspektionen ska i samråd med Affärsverket svenska kraftnät och 
efter samråd med Konkurrensverket senast den 31 december 2008 redovisa ett 
förslag till långsiktig lösning av effektfrågan. Uppdraget omfattar frågeställningar 
kring ansvar och incitament att upprätthålla effektbalansen, förbrukarflexibilitet, 
om marknadslösning baserad på prisbildning på den öppna elmarknaden är möjlig 
eller om det finns ett fortsatt behov av en centralt upphandlad effektreserv samt 
det nordiska perspektivet. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i skälen till regeringens 
förslag och riksdagens beslut att förlänga lagen (2003:436) om effektreserv i 
budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1). En löpande dialog ska ske med 
marknadens aktörer.” 

2.2 Utgångspunkter för utredningen 
En generell strävan på den nordiska elmarknaden är en så hög grad av 
harmonisering som möjligt. Idag hanteras effektfrågan delvis på olika sätt i de 
nordiska länderna. Utgångspunkten för den här utredningen är att ett förslag på 
hantering av effektfrågan i Sverige ska vara möjligt att implementera även om en 
fullständig harmonisering i Norden inte kan förväntas uppnås.  

Som utgångspunkt för utredningen har följande kriterier för ett förslag på hur 
effektproblematiken ska hanteras i framtiden fastställts:  

• Förslaget ska vara applicerbart på dagens elmarknad, dvs. utgångspunkten 
för ett förslag är att det ska kunna börja implementeras i relativt nära 
anslutning till att den tillfälliga lagen upphör att gälla (efter vintern 
2010/11). 
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• Ett förslag på lösning ska inte ha negativa effekter på marknadens funktion 
(t.ex. försämrad konkurrens).  

• Ett förslag på lösning ska vara förenligt med den svenska energipolitikens 
övergripande mål att ”på kort och lång sikt trygga tillgången på el och 
annan energi […]”8. Utredningen kommer således inte att föreslå åtgärder 
som innebär en väsentligt försämrad försörjningstrygghet för svenska 
elkunder.  

• Effektknapphet ska hanteras på ett så samhällsekonomiskt effektivt sätt 
som möjligt.  

2.3 Definition av marknadslösning 
En av de centrala frågorna i uppdraget är huruvida en marknadslösning är möjlig. 
Energimarknadsinspektionen har fastställt följande definition av begreppet 
marknadslösning i denna utredning. En marknadslösning innebär att 
marknadsaktörernas självständiga beslut med hänsyn till prisutvecklingen på 
elmarknaden ska generera tillräckligt med effekt i höglastsituationer. En 
marknadslösning förutsätter således att prisets förmåga att signalera knapphet på 
elmarknaden säkerställer att det finns tillräcklig kapacitet för att täcka 
förbrukningen av el. Genom detta kan effektbrist undvikas. Vid en 
marknadslösning har således ingen central administration eller enskild 
marknadsaktör ansvar för att tillhandahålla effekt. 

2.4 Avgränsning 
Den här rapporten kommer inte att behandla de reserver som är till för att möta 
störningar i kraftsystemet, de s.k. störningsreserverna. Dessa reserver behövs för 
att möta plötsligt bortfall av produktionsenhet eller kraftledning för 
överföringskapacitet. Utredningen analyserar inte heller 
energiförsörjningsproblematiken, dvs. risken för en mer långsiktig bristsituation.  

2.5 Projektorganisation och arbetets bedrivande 
I syfte att nå samråd med Svenska Kraftnät och Konkurrensverket bildades en 
samrådskommitté. Kommittén bestod av två representanter från respektive 
organisation. Dessa representanter var Bo Krantz och Magnus Stephansson, 
Svenska Kraftnät, Stig-Arne Ankner och Thomas Sundqvist, Konkurrensverket 
samt Tony Rosten och Henrik Gåverud, Energimarknadsinspektionen.  

Som en del i en löpande dialog med marknadens aktörer har en referensgrupp följt 
arbetet och getts möjligheter att lämna synpunkter såväl avseende projektets 

                                                             
8 Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för budgetåret 2008, 
http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Styrdokument/Regleringsbrev%202008.pdf 
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metod och upplägg som vad avser slutsatser och förslag. Referensgruppen har haft 
följande sammansättning:  

• Hanna Dahlberg, Östkraft 

• Håkan Feuk, E.ON 

• Urban Hammarstedt, Nord Pool Spot 

• Johan Linnarsson, Fortum 

• Set Persson, Vattenfall  

• Magnus Thorstensson och Catherine Lillo, Svensk Energi 

• Per Widmark, Svenskt Näringsliv 

• Peter Wigert, Telge Kraft 

• Magnus Zeisig, Markedskraft 

Utöver tre referensgruppsmöten har Energimarknadsinspektionen även intervjuat 
Vattenfall, Svensk Energi, Markedskraft och Telge Kraft. Dessa möten skedde på 
ett tidigt stadium i utredningen och syftade till att ge inspektionen fördjupade 
insikter i hur dessa organisationer ser på effektproblematiken.  

Projektledare har varit Henrik Gåverud. Utöver detta har Jens Lundgren, Lars 
Nilsson, Marielle Liikanen, Linda Werther, avdelningschefen Tony Rosten samt 
chefsjuristen Göran Morén deltagit i arbetet. Samarbete har även skett med 
ansvarig handläggare på Svenska Kraftnät, Fredrik Wik.  

Inom ramen för utredningen har Energimarknadsinspektionen upphandlat två 
konsulter, EME Analys och Hagman Energy AB. EME Analys har genomfört en 
utredning över effektreservens användning i praktiken (bilaga 2) samt en studie 
över efterfrågeflexibiliteten i Sverige (rapporten i sin helhet i bilaga 6 samt 
översiktligt sammanfattad i avsnitt 6.2.1). Hagman Energy har beskrivit och 
analyserat samspelet mellan delmarknaderna på den nordiska elmarknaden (bilaga 
4) samt jämfört hanteringen av effektbristsituationer i Norden (bilaga 5). 
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3 Problembeskrivning 
På en väl fungerande marknad uppstår normalt inte underskott. Den knapphet som 
priset signalerar gör att utbud och efterfrågan anpassar sig till den reella 
knapphetssituationen och en jämviktsnivå avseende pris och kvantitet etableras. 
Ett antal karaktäristika för elmarknaden gör emellertid att en sådan 
marknadsklarering inte alltid kan ske. För det första går el inte att lagra på ett 
ekonomiskt effektivt sätt. För det andra är efterfrågan på el förhållandevis 
prisokänslig. Slutligen går det inte att styra elen från en punkt i elsystemet till en 
annan, utan en fysisk transaktion är beroende av att hela elsystemet är i balans.9 
Som en följd av detta har el i det här avseendet drag av att vara en kollektiv vara.10 
Dessa karaktäristika är orsakerna till att effektfrågan utgör ett problem, eller i 
bästa fall ett potentiellt problem, på en elmarknad. Det kommer således alltid 
finnas en viss risk för att uttaget från elsystemet är större än tillförseln till 
detsamma.  

3.1 Alltid en risk för otillräcklig effekt – trots en fungerande 
incitamentsstruktur 

Den nordiska elmarknaden är designad för att ge marknadsaktörerna incitament 
att se till att tillförsel och uttag alltid är i balans. En viktig komponent i 
incitamentsstrukturen är det balansansvarsavtal som upprättas mellan Svenska 
Kraftnät och vissa marknadsaktörer, så kallade balansansvariga. I 
balansansvarsavtalet åtar sig de balansansvariga att se till att balans råder mellan 
tillförsel och uttag av el för sina kunder. Dessa kunder kan bestå av 
elhandelsföretag som inte själva är balansansvariga utan köper tjänsten av 
företaget i fråga samt av det egna företagets direkta kunder (elförbrukare). Enligt 
ellagen ska det finnas ett balansansvarigt företag för alla uttagspunkter i elnätet.  

De balansansvariga företagens ansvar att uppnå balans gäller fram till drifttimmen. 
Under drifttimmen är det sedan Svenska Kraftnäts ansvar att se till att uttag och 
inmatning i det svenska elnätet är i balans. Genom att marknaden har incitament 
att planeras i balans av de balansansvariga samt genom Svenska Kraftnäts ansvar 
under drifttimmen är förutsättningarna för fysisk balans mellan uttag och 
inmatning goda.  

                                                             
9 Att det finns ett kortsiktigt tak avseende utbud samt att efterfrågan varierar relativt mycket utgör också en 
förklaring till att bristsituationer kan uppstå. Detta är emellertid inget som är unikt för elmarknaden.  
10 En kollektiv vara är benämningen av en vara som karaktäriseras av icke-exkluderbarhet och/eller icke-
rivalitet i konsumtionen. Med icke-exkluderbarhet menas att ingen kan exkluderas från att konsumera varan 
(t.ex. ett lands militära försvar eller konsumtionen av ren luft). Icke-rivalitet åsyftar istället när ”min” konsumtion 
av varan inte påverkas av att ytterligare en person konsumerar den. Här utgör användandet av el- och telenät 
ett par exempel. En genuint kollektiv vara karaktäriseras av såväl icke-rivalitet som icke-exkluderbarhet. Det 
finns också så kallade semi-kollektiva varor som karaktäriseras av antingen icke-rivalitet eller icke-
exkluderbarhet. (Brännlund, R. och Kriström, B., 1998).  
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Från den 1 januari 2009 införs nya regler för balansansvariga företag. Det nya 
systemet, baserat på så kallad enprisavräkning av förbrukning, innebär fortfarande 
att balansansvariga företag har incitament att planera sig i balans. Det nya avtalet 
med enprisavräkning på nettoobalanser innebär dessutom ökade incitament för 
elförbrukare att vara balansansvariga och kan leda till ökad förbrukningsflexibilitet 
hos de förbrukare som väljer att vara balansansvarig för sin egen konsumtion.11

De balansansvariga företagens eventuella obalanser avräknas i efterhand 
(balansavräkning) varpå den balansansvarige är skyldig att ersätta Svenska 
Kraftnät för sina obalanser i enlighet med balansansvarsavtalet. 
Balansansvarsavtalet är således av central betydelse för elmarknadens funktion. 
Ersättningen beräknas genom att kvantiteten el för obalansen för den aktuella 
timmen multipliceras med det pris som Svenska Kraftnät tvingats betala för upp- 
eller nedreglering på reglerkraftmarknaden. Balansansvaret är således ett 
ekonomiskt ansvar; då balansavräkningen sker är ju drifttimmen redan passerad 
och den fysiska obalansen reglerad.12 Det fysiska ansvaret åvilar istället Svenska 
Kraftnät, men omfattar då endast drifttimmen.  

Att leveransansvaret är ekonomiskt och ej fysiskt är ingenting som är unikt för 
elmarknaden. Ekonomiskt ansvar tillämpas på så gott som alla marknader. Om en 
leverantör av en vara av någon anledning har problem att leverera den kvantitet 
som denne i ett avtal har förbundit sig att leverera är leverantören inte ”tvingad” 
att vidta alla till buds stående medel för att försöka skaffa avtalad kvantitet till 
kunden i rätt tid. Det finns således aldrig några garantier för att leverans kommer 
att ske i enlighet med aktuell överenskommelse. Leverantören kommer istället att 
tvingas ersätta kunden för eventuell utebliven eller ofullständig leverans, dvs. 
leverantören har inget fysiskt ansvar utan avvikelsen från avtalet hanteras 
ekonomiskt. Elmarknaden fungerar alltså i det här fallet på precis samma sätt som 
vilken marknad som helst. Vid ingången av drifttimmen avviker emellertid 
elmarknaden från andra marknader genom att Svenska Kraftnät då har till uppgift 
att se till att fysisk balans mellan inmatning och uttag uppnås. 

Incitamenten att planera sig i balans för de balansansvariga företagen leder 
normalt till att balans mellan inmatning och uttag råder vid ingången av 
drifttimmen, dvs. när Svenska Kraftnäts ansvar tar vid. Det finns emellertid alltid 
en risk att så inte är fallet. Så länge det finns tillräckligt med resurser på 
reglerkraftmarknaden kan Svenska Kraftnät hantera detta genom upp- och 
nedreglering. Och de balansansvariga företag som låg i obalans får sedermera stå 
för kostnaden som upp- eller nedregleringen var förenad med. Problem uppstår om 

                                                             
11 NordREG (2008) 
12 Svenska Kraftnät har emellertid möjlighet att ”med omedelbar verkan häva avtalet vid väsentligt avtalsbrott”. 
Eftersom balansansvarig, enligt avtalet, ska ”planera för och affärsmässigt åstadkomma balans på timbasis 
mellan sin tillförsel och sitt uttag av el” är det möjligt för Svenska Kraftnät att häva avtalet för en balansansvarig 
som misslyckas med att planera sig i balans. Genom detta finns ett visst inslag av fysiskt ansvar. På kort sikt 
avräknas emellertid obalanser ekonomiskt.  
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ett underskott uppstår samtidigt som det saknas bud på reglerkraftmarknaden. I 
dagsläget finns förutom de kommersiella buden också anläggningarna 
upphandlade i effektreserven på reglerkraftmarknaden.  

3.2 Effektreserven påverkar incitamenten på marknaden 
Syftet med effektreserven är att minska risken för otillräcklig produktionskapacitet 
i situationer där den momentana elförbrukningen är hög. Effektreserven innebär 
således att staten har höjt nivån på försörjningstryggheten jämfört med den 
försörjningstrygghet som skapas genom incitamenten på elmarknaden. Denna 
kortsiktigt förbättrade försörjningstrygghet utgör också fördelen med en centralt 
upphandlad effektreserv.  

Effektreserven inverkar emellertid också negativt på elmarknadens funktion. De 
anläggningar som är upphandlade som effektreserv kommer, i händelse av att de 
blir aktiverade, att påverka den kortsiktiga prisbildningen. Den kortsiktiga 
konsekvensen av detta kan bli att konsumenternas incitament att minska sin 
förbrukning vid knapphet inte till fullo slår igenom på marknaden. Samtidigt 
riskerar producenterna att inte erhålla det korrekta värdet på sin produktion, dvs. 
så mycket som konsumenterna är villiga, men nödvändigtvis ej behöver, betala för 
de sista producerade enheterna el.  

En kortsiktigt felaktig prisbildning får också långsiktiga konsekvenser. Eftersom 
priset på marknaden kan understiga det korrekta värdet på elen minskar 
producenternas incitament att bibehålla topplastkapacitet.13 Samtidigt ges inte 
signaler till konsumenterna att vidta åtgärder för förbrukningsreduktioner. Detta 
sammantaget ger inte marknadsaktörerna tillräckliga incitament för att långsiktigt 
undvika effektbristsituationer. Risken finns istället att en centralt upphandlad 
effektreserv på längre sikt ökar sannolikheten för att kommersiellt utbud och 
efterfrågan inte kan mötas på marknaden. Effektreserven kan således sägas vara 
kontraproduktiv; syftet med reserven är att höja försörjningstryggheten, vilket 
också sker på kort sikt, men istället ökar risken på längre sikt att marknaden inte 
ska kunna undvika knapphet.   

Problemet med en felaktig prissignal då effektreserven används kan emellertid 
kringgås genom en ”korrekt prissättning” av reserven. En sådan prissättning skulle 
utgå från konsumenternas betalningsvilja i en effektbristsituation. Varianter på en 
sådan prissättning finns i t.ex. Australien och i Texas, USA (se bilaga 3). En sådan 
prissättning skulle emellertid sannolikt generera en med nordiska mått mätt 
(politiskt) oacceptabelt hög prisnivå i effektbristsituationer. I Australien tillämpas 
exempelvis ett skattat värde på bortkopplad förbrukning motsvarande cirka 55 000 

                                                             
13 Teoretiskt skulle priset också kunna vara tillräckligt högt för att motivera producenter att investera i ny 
topplastproduktion. Detta är emellertid inte realistiskt mot bakgrund av förekomsten av och storleken på 
prisspikarna, särskilt inte i Norden eftersom den relativt höga andelen vattenkraft har en prisutjämnande effekt.  
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kronor/MWh. En sådan prisnivå överstiger maxpriserna på den nordiska spot- 
(cirka 20 000 kronor/MWh 14) och reglerkraftmarknaden (cirka 50 000 
kronor/MWh15). En sådan prisnivå skulle på kort sikt öka riskerna för de 
balansansvariga företagen, genom högre kostnader för situationer med obalans. 
Detta skulle drabba alla företag som säljer el, inte bara de balansansvariga. Detta 
eftersom de företag som inte själva är balansansvariga är tvingade att ha avtal med 
ett annat företag som tar på sig balansansvaret åt det förstnämnda företaget. Priset 
på den tjänsten skulle i sin tur komma att stiga i händelse av att risken att vara 
balansansvarig ökar. I förlängningen skulle ökade risker för de balansansvariga 
företagen kunna innebära att mindre aktörer på elhandelsmarknaden slås ut med 
en försämrad konkurrens på slutkundsmarknaden som följd.  

                                                             
14 2 000 euro/MWh 
15 5 000 euro/MWh 
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4 Nödvändigt med en hög nivå på 
försörjningstryggheten 

Frågan om nivån på försörjningstryggheten är central för diskussionen om en 
marknadslösning på effektproblematiken är att föredra framför en reglerad lösning 
(t.ex. en effektreservsupphandling). En hög försörjningstrygghet är ett krav från 
såväl kunderna som från politiskt håll och är önskvärt ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv.  

4.1 Vilka krav ställs på försörjningstryggheten? 16 
Utifrån samhällsekonomisk synpunkt är det viktigt med en hög nivå på 
försörjningstryggheten. I Elforsk-studien Åkerlund m.fl. (2006) konstateras att den 
årliga totalkostnaden för elavbrott17 i Sverige är 1 800 miljoner kronor.18 Avbrott 
uppstår i genomsnitt en till två gånger per kund och år och i genomsnitt 1,5 timmar 
per år totalt. I händelse av mycket långa avbrott (över 24 timmar) ökar 
kostnaderna dramatiskt. De avbrott som åsyftas i studien beror på problem med 
elöverföringen till slutkonsument, dvs. distributionsproblem. Orsaken till avbrottet 
är emellertid mindre viktig då kostnaden för avbrottet beaktas. Elkonsumtion har 
aldrig kopplats bort som en följd av effektbrist men om en sådan situation skulle 
uppstå skulle kostnaden för samhället sannolikt bli relativt hög p.g.a. att en relativt 
stor del av förbrukningen skulle beröras.  

Det ligger således i elkundernas intresse att försörjningstryggheten är på en hög 
och stabil nivå. För industrikunder är ett elavbrott ofta förenat med direkta 
kostnader (minskad produktion, risk för materiell skada m.m.). Risken för direkta 
kostnader av ett kortare elavbrott för hushållskunder är emellertid lägre. För en 
hushållskund består ”kostnaden” av ett sådant avbrott snarare av den 
välfärdsminskning som utebliven elleverans innebär (ej möjlighet att se på TV, ha 
lampor tända m.m.). Ett längre elavbrott kan emellertid få väsentliga 
välfärdsmässiga försämringar för hushållskunderna, i synnerhet om 
värmesystemet är beroende av el. Carlsson och Martinsson (2007) konstaterar i en 
studie över svenska hushållskonsumenters betalningsvilja19 för att undvika 

                                                             
16 I bilaga 3 följer ett kompletterande avsnitt som behandlar olika metoder att mäta försörjninstryggheten 
17 Med elavbrott avses här det som utifrån elkvalitetssynpunkt definieras som ”långa avbrott”, dvs. avbrott 
längre än tre minuter.  
18 Kostnaden är uppdelad på följande kategorier: processindustri (550 Mkr), verkstadsindustri (350 Mkr), 
handel (500 Mkr), kontor (100 Mkr), fastigheter (100 Mkr), offentlig förvaltning (100 Mkr), jordbruk (30 Mkr) och 
hushåll (75 Mkr).  
19 Det finns argument för att istället för betalningsvilja (willingness to pay) söka skatta kundernas 
kompensationskrav (willingness to accept). Detta då hushållskunderna genom sitt elavtal har rätt att förbruka 
den kvantitet el konsumenten i fråga önskar och vid vilken tidpunkt denne vill (givet begränsningen som följer 
med nivån på säkringsabonnemanget). I och med detta kan kunder känna en ovilja mot att behöva betala extra 
för något som man anser sig redan ha betalat för. Carlsson och Martinsson (2007) skriver att ”använda en 
betalningsviljefråga är ett konservativt sätt att värdera avbrott”.  
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elavbrott att konsumenterna är villiga att betala i genomsnitt 69 kronor för att 
undvika ett i förväg inte annonserat avbrott på mellan två och sex timmar. Det bör 
dock noteras att 59 procent av populationen inte var beredd att betala någonting 
alls för att undvika detta avbrott.20 Betalningsviljan för att undvika avbrott ökar 
med längden på avbrottet. För att undvika ett oplanerat avbrott på en timme var 86 
procent av populationen inte beredd att betala någonting. Medelvärdet på 
betalningsviljan var i det fallet knappt 9,50 kronor.21 För att sätta värdena i ett 
större sammanhang, och genom detta ge en indikation på hur mycket Sveriges 
hushållskunder sammantaget är beredda att betala för att undvika kortare 
elavbrott, kan nämnda värden multipliceras med antalet invånare vilket är cirka 
nio miljoner. Nio miljoner kunder gånger 9,50 kronor innebär en total 
betalningsvilja på knappt 86 miljoner kronor.  

Hushållens andel av den totala elförbrukningen är drygt en fjärdedel. 
Tillverkningsindustrins dito är drygt fyrtio procent. Resterande förbrukning utgörs 
av servicesektorn (trettio procent) och jordbruk (drygt två procent).22 Givet att 
betalningsviljan för elkunderna som helhet är samma som för hushållskunderna är 
de svenska elkundernas totala betalningsvilja för att undvika elavbrott på mellan 
två och sex timmar drygt 340 miljoner kronor.23 Det faktum att kostnaden för 
elavbrott ofta är högre (också relativt sett) för industrin talar för att nämnda 340 
miljoner kronor utgör den nedre gränsen för elkundernas betalningsvilja att 
undvika ett sådant elavbrott.24 Samtidigt har kostnaden för effektreserven uppgått 
till 86-131 miljoner kronor årligen under de senaste tre åren.25 Eftersom 
sannolikheten för effektbrist under ett år i dagsläget inte skulle förväntas vara 
högre än cirka en på tio utan en centralt upphandlad effektreserv är kostnaden för 
effektreserven för att undvika ett elavbrott till följd av effektbrist cirka 860-1 310 
miljoner kronor.26

Om effektbrist förväntades uppkomma varje eller vartannat år utan en centralt 
upphandlad effektreserv skulle effektreserven utifrån ett kortsiktigt 
kostnadsperspektiv således vara önskvärt utifrån kundsynpunkt med en Effektbrist 
förväntas inte uppkomma varje år27  

                                                             
20 Medianvärdet på betalningsviljan var således noll kronor. Maxvärdet i populationen var 1 200 kronor.  
21 Eftersom varaktigheten av ett oplanerat elavbrott ofta är osäker är detta värde sannolikt något underskattat.  
22 Statistiska centralbyrån (2008) 
23 Hushållens sammanlagda betalningsvilja (86 Mkr) dividerat med hushållens andel av totalförbrukningen (25 
procent).  
24 Det bör noteras att de i de två ovanstående stycken nämnda beräkningsresultat endast ska ses som en  
fingervisning på betalningsviljan för ett elavbrott på två-sex timmar för de svenska hushållen samt för det 
svenska elkundkollektivet som helhet. Osäkerheten i beräkningarna är betydande. 
25 I bilaga 2 finns ett avsnitt som vidare redogör för effektreservsupphandlingens kostnader.  
26 Under en s.k. tioårsvinter är effektreserven nödvändig för att balans mellan inmatning och uttag ska råda. 
Under en s.k. normalvinter är effektreserven emellertid inte nödvändig för att balans ska uppnås. Osäkerheten 
är emellertid betydande och nämnda kostnadsintervall ska endast ses som en fingervisning. I avsnitt 4.4 följer 
en mer detaljerad beskrivning över den svenska effektbalansen.  
27 Effektreserven är nödvändig för att balans mellan inmatning och uttag ska råda under en tioårsvinter men 
inte under en normalvinter. Se avsnitt 4.4.  
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Sammanfattningsvis, en hög nivå på försörjningstryggheten är viktig eftersom 
samhällets kostnader för avbrott är relativt höga. Vidare har kunderna krav på en 
hög försörjningstrygghet eftersom elavbrott är förenat med direkta kostnader och 
välfärdsförsämringar. Men, som framgår av de nämnda studierna, är det också 
viktigt att poängtera att det inte ligger i kundernas intresse att ha en oändligt hög 
försörjningstrygghet avseende eleffekt eftersom betalningsviljan för att undvika 
relativt korta elavbrott inte är oändlig.  

Utöver kundernas krav är Sverige, som medlem i EU, bundet att leva upp till 
unionens krav avseende energiförsörjningen. I Europaparlamentets och rådets 
direktiv om åtgärder för att trygga elförsörjning och 
infrastrukturinvesteringar28 konstateras att ”säkerställandet av en hög 
elförsörjningstrygghet är en grundförutsättning för att den inre marknaden 
verkligen skall fungera […]”. Det övergripande målet med direktivet är således att 
tillförsäkra en oavbruten elförsörjning. Medlemsstaterna har möjligheten att 
”ålägga elföretag att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, bland annat när det 
gäller försörjningstrygghet”. Utifrån detta är det således möjligt för en medlemsstat 
att, i en krissituation (t.ex. eleffektbrist), beordra en elproducent att tillhandahålla 
en tjänst för allmännyttan (t.ex. elproduktion). Vidare bör medlemsstaternas 
eventuella ålägganden på elföretagen enligt direktivet ”definieras så noggrant och 
snävt som möjligt och bör inte leda till att det skapas mer kapacitet än vad som 
behövs för att undvika onödiga avbrott i eldistributionen till slutförbrukarna”.  

I vilken utsträckning medlemsstaterna ska se till att undvika effektbrist står inte 
specifikt i direktivet. Men medlemsstaten ska ”ta hänsyn till betydelsen av att 
tillförsäkra en oavbruten elförsörjning”. Kraven som ställs på medlemsstaterna i 
syfte att jämvikt ska råda mellan utbud och efterfrågan är av generell karaktär. 
Medlemsstaterna ska exempelvis ”införa bestämmelser för att främja ny 
produktionskapacitet […]” och ”uppmuntra införandet av teknik för 
efterfrågestyrning i realtid, exempelvis avancerade mätsystem”.  

Energimarknadsinspektionen genomförde 2007 en utredning över i vilken 
utsträckning Sverige lever upp till kraven som ställs i ovan nämnda direktiv.29 

Inspektionen konstaterar att många krav i direktivet redan är uppfyllda i Sverige. 
Dock framgår inte detta i svensk lagstiftning på ett så konkret, detaljerat och 
transparent sätt som direktivet kräver. En förklaring till detta är att den svenska 
(och nordiska) elmarknadens funktion vilar tungt, inte bara mot lagar, utan också 
mot överenskommelser mellan de nordiska systemoperatörerna och Svenska 
Kraftnäts roll som systemansvarig myndighet. Under 2008 har 
näringsdepartementet tagit fram en promemoria innehållande förslag på 
författningsändringar i syfte att implementera det aktuella direktivet. 

                                                             
28 2005/89/EG 
29 Energimarknadsinspektionen 2007a 
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Promemorian har under hösten 2008 remitterats till företrädare för 
energibranschen, elkunder samt till berörda myndigheter.  

4.2 Ökad försörjningstrygghet genom ökad integration 
Försörjningstryggheten är inte enbart beroende av vilka åtgärder som marknadens 
aktörer, Svenska Kraftnät m.fl. tar i Sverige. Detta eftersom Sverige är fysiskt 
sammankopplat med övriga nordiska länder samt med Tyskland och Polen. Vidare 
är Finland sammankopplat med Ryssland och Estland, det finns en förbindelse 
mellan Norge och Nederländerna och Danmark har förbindelser till Tyskland. 
Förbindelser med omvärlden kan bidra till ett minskat behov av 
produktionsreserver och förbrukningsflexibilitet (förbrukningsneddragningar) i 
det enskilda landet.  

I vilken mån en förbindelse med ett annat land bidrar till en förbättrad 
försörjningstrygghet utifrån effekthänseende beror på de faktiska möjligheterna till 
överföring mellan de olika länderna vid de tillfällen då behovet är som störst, dvs. 
vid effektbrist. För att uppnå en ur försörjningstrygghetssynpunkt positiv effekt av 
en överföringsförbindelse till ett angränsande land krävs således att korrelationen 
mellan förbrukningstoppar i länderna inte är alltför stor. En fråga som då uppstår 
är om en ökad nordisk integration av elsystemet kommer att underlätta för 
enskilda nordiska länder att klara situationer med effektknapphet och därmed öka 
försörjningstryggheten. För att illustrera detta är i Tabell 1 sammanställt uppgifter 
om effektuttaget i Sverige och i de andra nordiska länderna under de tio dygn när 
Sverige har haft sina högsta effektuttag under 2000-talet.  

21 



Tabell 1 Förbrukningstoppar i Sverige under 2000-talet samt det 
maximala effektuttaget i övriga Norden under samma dygn, MW 

Datum Sverige Danmark Finland Norge 

2007-02-21 26 496 93% (5 939) 96% (14 273) 99% (21 432) 

2006-03-07 26 279 88% (5 651) 90% (13 398) 98% (21 153) 

2006-01-03 26 385 92% (5 893) 86% (12 849) 96% (20 645) 

2004-01-22 26 785 99% (6 176) 95% (12 891) 98% (20 338) 

2003-02-07 26 260 90% (5 770) 92%12 873 89%17 831 

2003-02-06 26 134 92% (5 901) 90% (12 651) 91% (18 278) 

2003-01-31 26 394 92% (5 907) 97% (13 686) 97%(19 361) 

2003-01-06 26 083 99% (6 356) 97% (13 549) 100% (19 984) 

2003-01-07 26 208 98% (6 326) 99% (13 890) 95% (18 993) 

2001-02-05 26 323 100% (6 223) 95% (12 579) 100% (23 054) 

Tabellförklaring: I kolumnen för Sverige visas de dygn med det högsta effektuttaget under 2000-talet 
(t.o.m. 2008-10-31). I kolumnerna Danmark, Finland och Norge anges respektive lands maximala 
effektuttag under samma dygn. För dessa länder anges uttaget i procent av årets maximala effektuttag 
(dvs. om värdet är 100% inföll landets maximala effektuttag under samma dygn som 
förbrukningstoppen inträffade i Sverige). Siffrorna inom parentes i kolumnerna Danmark, Finland och 
Norge anger effektuttaget i MW. 

K Ä L L A :  N O R D  P O O L  O C H  N O R D E L  

Som framgår av Tabell 1 är effektuttaget i de andra nordiska länderna högt när 
effekttopparna infaller i Sverige. Norge är det land med högst korrelation till 
Sveriges förbrukning. Norge är tillsammans med Sverige också den volymmässigt 
största delen av den nordiska elmarknaden. Det genomsnittliga effektuttaget under 
dessa tio timmar var i Norge 96 procent av den årsmässiga effekttoppen. I Finland 
och Danmark var motsvarande andel cirka 94 procent. Utifrån denna analys är 
slutsatsen att effektuttaget i de andra nordiska länderna är relativt högt vid 
förbrukningstoppar i Sverige. Potentialen för ökad försörjningstrygghet genom en 
ökad nordisk integration är därmed begränsad. På europeisk nivå torde det 
emellertid finnas en större potential för att en fördjupad integration kan bidra till 
ökad försörjningstrygghet. Detta eftersom konsumtions- och produktionsmönstret 
är mer olikt det svenska i kontinentala Europa än i övriga Norden.30  

                                                             
30 Som exempel kan nämnas att effekttopparna, som en följd av varmare somrar och relativt mycket installerad 
luftkonditionering, inträffar på sommaren i många europeiska länder. I Norden har hittills det maximala 
effektuttaget alltid inträffat på vintern.  
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4.3 Fullständig försörjningstrygghet – varken realistiskt eller 
önskvärt 

I inledningen till kapitel 3 konstaterades att elens karaktäristika utgör orsaken till 
att elmarknaden riskerar att få problem med effektbrist, ett problem som inte 
förekommer på andra marknader. Eftersom effektproblematiken härrör från elens 
karaktäristika finns det ingen fullständig ”lösning” på problematiken. I alla 
elsystem finns en risk för en situation med otillräcklig effekt. Detta gäller i Sverige 
idag med en centralt upphandlad effektreserv, det gäller i andra länder med andra 
former av regleringar och det skulle även gälla vid en eventuell övergång till en 
renodlad marknadslösning. Det är därmed orealistiskt att söka sträva efter en 
fullständig försörjningstrygghet avseende effekt.  

En fullständig försörjningstrygghet är inte bara omöjlig att uppnå, det är heller inte 
önskvärt. I avsnitt 3.1 konstaterades att kundernas betalningsvilja för att undvika 
elavbrott är begränsad. Det skulle inte heller vara samhällsekonomiskt effektivt att 
ha beredskap för de mest extrema situationerna. Kostnaden för en sådan beredskap 
skulle inte motsvara nyttan med densamma. Utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv finns det således en teoretiskt optimal nivå på försörjningstryggheten. 
Det är emellertid problematiskt att identifiera denna nivå i praktiken. Vidare 
föreligger även en politisk aspekt; det är möjligt att den samhällsekonomiskt 
optimala nivån inte är önskvärd eftersom det kan finnas en politisk önskan om en 
högre (eller lägre) nivå på försörjningstryggheten.  

4.4 Den svenska försörjningstryggheten avseende eleffekt är 
generellt god 

Försörjningstryggheten i det svenska elsystemet är generellt sett god. Manuell 
frånkoppling av konsumtion, som är den metod som Svenska Kraftnät enligt 
ellagen ska använda i händelse av att det inte är möjligt att på annat sätt uppnå 
balans mellan inmatning och uttag i elsystemet, har aldrig behövt tillämpas.  

Inför varje vinter kartlägger Svenska Kraftnät den svenska kraftbalansen. Detta 
utmynnar i en rapport som översänds till regeringen. I rapporten inför vintern 
2008/0931 konstaterar Svenska Kraftnät att om det blir en så kallad tioårsvinter32 
riskeras ett underskott på 100 MW. För en så kallad normalvinter33 förutspår 
Svenska Kraftnät istället ett överskott på 4 000 MW. På några års sikt bedömer 
Svenska Kraftnät vidare att den svenska effektbalansen kommer att förstärkas, 

                                                             
31 Rapporten som åsyftas är Svenska Kraftnät (2008a), men i de hänvisningar som görs är källan den 
revidering av skattningarna i nämnda rapport som Svenska Kraftnät genomförde under hösten 2008. Den 
reviderade rapporten är Svenska Kraftnät (2008b). Anledningen till revideringen var förändrade uppgifter 
avseende kärnkraftverkens installerade effekt, reducerad förväntad total vattenkraftsproduktion samt en 
förändrad bedömning av stamnätets överföringsförmåga.  
32 Med tioårsvinter avses en vädermässigt kall tredagarsperiod i Sydsverige som i genomsnitt inträffar vart 
tionde år. I norra Sverige antas emellertid temperaturen vara mer normal. Samtidigt antas 
produktionsförutsättningarna vara sämre än vad som är fallet ett normalår samt att Sverige inte har några 
möjligheter till import vid den aktuella tidpunkten. (Svenska Kraftnät, 2008a) 
33 Med normalvinter avses en vädermässigt kall tredagarsperiod som i genomsnitt inträffar vart annat år.  
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genom ökad kapacitet i kärnkraftverken (1 200 MW t.o.m. 2011/12) och också 
genom ökad produktionskapacitet i biobränsleeldad kraftvärme/mottryck (800-
900 MW t.o.m. 2011/12). Samtidigt bedömer Svenska Kraftnät att den 
kondenskraft som finns idag kommer att finnas kvar i samma utsträckning 2011. 
Det skulle innebära att den svenska kraftbalansen kommer att vara betydligt 
starkare 2011 än vad som är fallet idag.  

En slutsats av beräkningarna inför vintern 2008/09 är att effektreserven i 
dagsläget utgör ett väsentligt bidrag till den svenska försörjningstryggheten. Ett 
borttagande av effektreserven utan åtgärder som medför en ökad utbuds- eller 
förbrukningsflexibilitet riskerar att innebära en försämrad försörjningstrygghet. 
Det är därför centralt att göra bedömningar över de förutsättningar som behöver 
vara uppfyllda för att en övergång till en marknadslösning inte ska riskera att 
innebära en försämrad försörjningstrygghet.  

Omfattningen på effektreserven har hittills inneburit att den förväntade tillgången 
på effekt i princip varit tillräcklig också under en så kallad tioårsvinter34, vilket är 
att betrakta som ett ”värsta tänkbara scenario” eftersom det innebär en än mer 
ansträngd situation än vad som blir fallet om det enbart blir ovanligt kallt,  se 
fotnot 32. Sannolikheten för att en period motsvarande en tioårsvinter ska inträffa 
är därmed mindre än en gång på tio år.  

Energimarknadsinspektionen anser att ett rimligt krav att ställa på en eventuell 
framtida marknadslösning är att balans mellan inmatning och uttag i elsystemet i 
princip ska råda åtminstone också vid en s.k. tioårsvinter.  

                                                             
34 Revideringen av bedömningarna inför vintern 2008/2009 innebär visserligen ett mindre underskott i 
händelse av en tioårsvinter, se Svenska Kraftnät (2008b). Detta är första gången som Svenska Kraftnät 
bedömer att en tioårsvinter innebär ett underskott. De 100 MW i underskott som nämns utgör, i en situation där 
förbrukningen förväntas uppgå till 28 900 MW, 0,3 procent av det totala effektuttaget dvs. en mycket liten del 
av den totala förbrukningen. Osäkerheten avseende storleken på underskottet, eller om ett underskott uppstår, 
är således stor. Utifrån ett övergripande perspektiv kan det därmed sägas att tillgången på effekt i princip är 
tillräcklig också under vintern 2008/2009 även om osäkerhet föreligger.  
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5 Förbrukningsflexibilitet är en 
förutsättning för en effektiv 
marknadslösning 

Som en följd av att en fungerande elmarknad är beroende av att elsystemet är i 
balans har systemoperatören ett momentant och fysiskt ansvar för att frekvensen i 
elnätet är stabil och på en viss nivå. På kort sikt är systemoperatören (givet att inga 
reserver finns tillgängliga) i praktiken tvingad att tillämpa frånkoppling av 
förbrukning i händelse av effektbrist. För att undvika effektbristsituationer på lång 
sikt är en priskänslig efterfrågan på marknaden en förutsättning.  

5.1 Manuell frånkoppling – det enda alternativet vid en 
effektbristsituation i realtid 

I en fysisk effektbristsituation där ingen ytterligare produktions- eller 
importkapacitet finns tillgänglig och där ingen förbrukare på marknaden är beredd 
att minska sin konsumtion har systemoperatören teoretiskt två alternativ – att 
koppla bort förbrukning eller riskera en systemkollaps. Som systemansvarig 
myndighet har Svenska Kraftnät stöd i ellagen att ”i den utsträckning det behövs 
för att kunna utöva systemansvaret, beordra innehavare av nätkoncession att 
begränsa eller avbryta överföring av el till elanvändare”.35

Att frånkoppla last innebär att förbrukning reduceras i ett visst geografiskt område. 
Svenska Kraftnät ska välja att beordra frånkoppling av förbrukning i den region där 
det förväntas ge bäst systemmässig påverkan. Svenska Kraftnät kan således inte ta 
hänsyn till hur stor onytta frånkopplingen medför för de berörda kunderna. När 
beslutet om region är taget kontaktar Svenska Kraftnät regionnätsägaren i det 
aktuella området och beordrar frånkoppling. Enligt ellagen ska frånkopplingen ske 
”rättvist”. Detta kan tolkas som att frånkopplingen ska rotera, dvs. några få kunder 
ska inte bära hela bördan av en otillräcklig effekt i elsystemet utan kostnaden ska 
spridas på fler förbrukare över tiden.  

Om den systemansvarige istället väljer att inte agera riskeras en totalkollaps av 
elsystemet. En kollaps medför stora samhällsekonomiska kostnader. Den 
samhällsekonomiska kostnaden av en bortkoppling är med säkerhet lägre än den 
samhällsekonomiska kostnaden av en totalkollaps.36 Om det finns en risk för en 

                                                             
35 Lag 1997:857 (8 kap. 2 §) 
36 Vid bortkoppling uppgår den samhällsekonomiska kostnaden till summan av värdet på den bortkopplade 
lasten, dvs. det som de bortkopplade kunderna hade varit villiga att betala för elen. En totalkollaps innebär i 
extremfallet att all förbrukning ”kopplas bort”. Värdet på den ”bortkopplade” lasten vid en totalkollaps är 
således större än värdet på en i ett visst geografiskt område bortkopplad last.  
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totalkollaps kommer således systemoperatören att välja att koppla bort 
förbrukning.  

5.2 Risken för frånkoppling stör marknadens incitament att 
hantera effektbristsituationer 

Det som händer i marknaden när frånkoppling sker är att förbrukningen reduceras 
ned till nivån där tillgängligt utbud finns. Frånkopplingen sker emellertid inte 
marknadsmässigt; det kan lika gärna vara konsumenter som har den högsta 
betalningsviljan som får sin förbrukning reducerad som konsumenter med en lägre 
betalningsvilja. Och det kan lika gärna vara kunder till en balansansvarig som 
planerat sig i balans som kunder till en balansansvarig som inte planerat sig i 
balans som drabbas av frånkoppling. Frånkopplingen sker således inte genom avtal 
utan områdesvis genom beslut från systemoperatören. Detta beslut tas mot 
bakgrund av vad som ger förväntat bästa effekten för systemet som helhet, dvs. 
beslutet tas på grundval av tekniska kriterier.  

Det pris som i en frånkopplingssituation sätts på reglerkraftmarknaden återspeglar 
inte det pris som motsvarar efterfrågan. Fortfarande föreligger det en efterfrågan , 
också när all elproduktion som finns tillgänglig sålts. Det marknadsmässiga 
problemet av detta är effekterna av den felaktiga prissignalen som uppstår. Det 
korrekta marknadspriset, dvs. den prisnivå där efterfrågan och utbud skulle ha 
klarerat om realtidsprissättning tillämpats ut till elkund och om det funnits 
tillräckligt med produktionskapacitet, är högre än de priser (spotpris respektive 
reglerkraftpris) som sänds ut till marknadens aktörer. Effekten av ett ”för” lågt pris 
är att konsumenter inte ges rätt incitament för förbrukningsreduktioner37 och 
producenter får inte korrekt ersättning för topplastkapacitet.  

5.3 Elmarknaden ger inte tillräckliga incitament för 
investeringar i topplastproduktion 

Det faktum att el inte går att lagra på ett ekonomiskt effektivt sätt utgör en 
kärnpunkt i effektproblematiken. Detta kombinerat med att den kortsiktiga 
möjligheten till tillförsel (produktion och import) i ett elsystem alltid har ett tak 
innebär att den kortsiktiga flexibiliteten på utbudssidan är begränsad.  

Till att börja med är det av vikt att poängtera att på den nordiska spotmarknaden 
styrs flödet från ett elspotområde till ett annat av prissignalen. Detta innebär att 
om Sverige är det område som i en effektbristsituation får högst pris kommer de 
tillgängliga importkapaciteterna till Sverige att utnyttjas maximalt. Oavsett hur 
stor importmöjligheten är i en viss situation så är den begränsad. Svenska Kraftnät 
kalkylerar exempelvis inte med någon nettoimport vid en s.k. tioårsvinter. Den 

                                                             
37 Att konsumenterna efterfrågar ”för mycket” beror även på att en betydande del av elkonsumtionen sker av 
elkunder som inte har incitament att anpassa förbrukningen till timpriset på marknaden. Detta diskuteras vidare 
i avsnitt 6.1.3.  
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reducerade importmöjligheten kan bero på begränsad exportförmåga (t.ex. på 
grund av risk för effektbrist) i det angränsande landet.  

Den kortsiktiga produktionskapaciteten inom Sverige är också begränsad. Detta 
beror på två faktorer som båda får samma konsekvens för marknaden, nämligen en 
begränsad utbudsflexibilitet. För det första kan en situation uppstå då all tillgänglig 
fysisk produktionskapacitet redan utnyttjas till fullo givet de förutsättningar som 
råder i den aktuella situationen. 38 För det andra finns det även en begränsad 
utbudsflexibilitet i spotmarknaden till följd av förväntat jämförelsevis låga priser. 
Till spotmarknaden bjuds nämligen inte bara anläggningar som är i drift in, utan 
också anläggningar som kan startas till nästkommande dygn. För att t.ex. ett 
kondenskraftverk ska kunna starta krävs förberedelser längre än ett dygn i förväg. 
När prisnivån för kommande period förväntas vara på en nivå understigande 
marginalkostnaden för kondenskraftverket kan det bli mer lönsamt för 
anläggningsägaren att avstå från att bjuda in anläggningen på spotmarknaden och 
därigenom minska förberedelsekostnaderna. Genom detta minskar emellertid 
utbudsflexibiliteten. Den minskade utbudsflexibiliteten på spotmarknaden är dock 
troligtvis av mindre betydelse i en situation med effektbrist eftersom den allmänna 
prisnivån på spotmarknaden i en sådan situation torde vara relativt hög.  

När utbudet är otillräckligt spelar det inte någon roll hur stora incitament 
producenterna får att öka produktionen ytterligare – när det kortsiktiga 
produktionstaket är nått är möjligheterna till ett ökat utbud uttömt. Incitamenten 
på marknaden har i ett sådant läge spelat ut sin roll på utbudssidan. Om inte 
efterfrågesidan då reagerar kommer situationen inte att kunna lösas genom 
marknaden.  

Ett relativt högt elpris ger visserligen långsiktiga incitament att uppföra 
produktionsanläggningar. En hög prisnivå ger emellertid framförallt incitament för 
investeringar i anläggningar som producerar en stor andel av tiden, baslast. 
Incitamenten på marknaden blir inte lika starka för investeringar i 
topplastanläggningar, dvs. anläggningar som används endast under en begränsad 
andel av tiden. För att incitamenten att investera i topplast ska vara tillräckliga 
skulle det krävas fler perioder med relativt höga priser (t.ex. priser i nivå med 
marginalkostnaden för oljekondens) alternativt betydligt fler och högre prisspikar 
än vad som hittills har förekommit på den nordiska elmarknaden. Det nordiska 
systemet har genom en hög andel vattenkraftsproduktion normalt ett mindre 
volatilt elpris. Detta eftersom vattenkraften är mer lättreglerad än andra kraftslag 
och därigenom kan produktionen bättre anpassas till förbrukningen. Att de 
ekonomiska incitamenten på den nordiska elmarknaden ska bli tillräckliga för att 

                                                             
38 Det finns en möjlighet för producenter att öka produktionen en bit över den ”normala” maxkapaciteten. I och 
med detta tar producenten en högre risk (för materiell skada och avbruten produktion). Risken är emellertid 
lönsam att ta om priserna är tillräckligt höga. När också den typen av åtgärder är vidtagna är dock 
produktionstaket nått. Det finns således alltid en kortsiktig begränsning avseende utbudsflexibiliteten.  
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åstadkomma ny topplastkapacitet bedömer Energimarknadsinspektionen därmed 
inte som realistiskt inom överskådlig framtid.  

Marknaden genererar således inte långsiktiga incitament för investeringar i 
topplastkapacitet för att klara extrema situationer. Detta beror på att den rationelle 
producenten har incitament att bjuda in anläggningens produktion till den rörliga 
kostnaden (samt ett påslag), vilket innebär att producenter av topplast inte får full 
täckning för sina kostnader för investeringen. När anläggningen väl finns och är 
startklar har producenten endast att välja mellan att producera eller att inte 
producera. Så länge som det finns flera producenter som har anläggningar med 
liknande rörlig produktionskostnad kommer priset att pressas till att komma nära 
den kortsiktiga marginalkostnaden som inte tar hänsyn till fasta kostnader eller 
kostnader förenade med att hålla anläggningen startklar.  

För att marknaden ska ha tillräckliga incitament att investera i den anläggning som 
är nödvändig för marknadsklarering vid en extrem förbrukningstopp krävs således 
att producenten erhåller intäkter överstigande den kortsiktiga marginalkostnaden. 
Anta exempelvis en topplastanläggning som endast får tillslag en s.k. tioårsvinter, 
dvs. några timmar/dygn i genomsnitt högst vart tionde år. Under dessa 
timmar/dygn ska intäkterna vara tillräckliga för att kompensera anläggningens 
ägare för de fasta och rörliga kostnader som är förenade med att hålla 
anläggningen mer eller mindre startklar under hela den aktuella tidsperioden.39 
Huruvida en producent i en dylik situation kommer att bli tillräckligt kompenserad 
för att välja att inte fasa ut anläggningen är osäkert. Denna osäkerhet utgör en risk, 
och därmed ett minskat incitament, för investeringar i topplastkapacitet. I 
praktiken kompenseras istället ägarna till topplastproduktion genom vinsterna 
som görs på andra kraftslag (baslast).40  

Det andra problemet avseende incitamenten att tillhandahålla topplastkapacitet på 
den nordiska elmarknaden härrör från risken för bortkoppling eller systemkollaps 
som beskrevs i avsnitt 5.1. I en sådan situation kommer priset inte att avspegla den 
korrekta resursknappheten. Priset kommer då endast att avspegla den 
resursknapphet som utbudet och den reducerade efterfrågan representerar. Men 
eftersom efterfrågan är just reducerad är inte all efterfrågan på el inkluderad i det 
priset. Implikationen av detta är att priset blir ”för” lågt. För en producent innebär 
risken för bortkoppling, och därmed risken för ett ”för” lågt pris, ett minskat 
incitament att investera i topplastanläggningar samt att behålla existerande 
topplastanläggningar startklara.  

                                                             
39 Alternativt att producenten kan sälja kontrakt på den finansiella marknaden. Här föreligger  emellertid en risk 
att priserna på den finansiella marknaden kan understiga/sannolikt understiger marginalkostnaden för 
reservkraftanläggningen i fråga.  
40 Energimarknadsinspektionen (2006), sid. 72.  
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5.4 Vad krävs för en effektiv marknadslösning? 
Inledningsvis konstaterades att det faktum att det inte är möjligt att lagra el på ett 
ekonomiskt effektivt sätt är en anledning till att effektproblematik överhuvudtaget 
uppstår. Detta kan emellertid inte ensamt förklara effektproblematiken. Bristen på 
kostnadseffektiva lagringsmöjligheter för el har hittills inneburit att en 
marknadslösning på effektfrågan inte varit möjlig på grund av:  

1. Bristen på realtidskontroll över kraftflöden till specifika kunder 

2. Bristen på mätning och realtidsprissättning vilket leder till en kortsiktigt 
prisokänslig efterfrågan41 

Utan att minst en av dessa två problem löses kan inte marknaden uppnå effektivitet 
avseende total installerad kapacitet. Tillräcklig förbrukningsflexibilitet, dvs. att 
efterfrågan minskar när priset ökar, eller realtidskontroll över kraftflöden är 
således en förutsättning för att en effektiv marknadslösning på effektproblematiken 
ska vara möjlig. Införandet av en marknadslösning utan att någon av dessa 
imperfektioner eliminerats kommer att leda till en samhällsekonomiskt ineffektivt 
låg nivå av försörjningstrygghet med en samhällsekonomiskt oförsvarbart hög risk 
för bortkoppling.42  

Problemet med realtidskontroll över kraftflöden härrör från det fysiska faktum att 
elen tar den väg i elsystemet där minsta motstånd finns.43 Konsekvensen av detta 
är att det i ett sammankopplat elnät inte går att styra elen från en punkt till en 
annan. För att en transaktion av el, från en säljare till en köpare, ska kunna 
genomföras förutsätts därmed att det råder balans mellan inmatning och uttag i 
hela elsystemet. Om det uppstår fysisk brist i elsystemet kommer systemet att 
kollapsa om inte ytterligare produktion tillförs alternativt att last kopplas bort. I en 
sådan situation drabbas inte bara den/de säljare av el som är orsaken till 
underskottet (dvs. har sålt mer el än vad de har fysisk täckning för). Istället 
påverkas alla transaktioner, och därmed riskerar alla konsumenter och 
producenter att drabbas, av en sådan störning. En affär är således inte bara en 
transaktion mellan två parter. Detta får följden att den maximala nivån på 
försörjningstryggheten bestäms kollektivt.44 Det är med viss infrastruktur 
(elmätare med möjlighet till dubbelriktad kommunikation) teoretiskt möjligt att ha 
en individuell försörjningstrygghet understigande den kollektiva nivån. Kontrakt 
om effektreduktion eller avtalad bortkoppling kan här vara ett sätt att uppnå en 
reduktion i den individuella försörjningstryggheten utan att den kollektiva nivån på 
densamma sänks. En fullständigt individuell nivå på försörjningstryggheten är 

                                                             
41 Cramton och Stoft (2006)  
42 Cramton och Stoft (2006) 
43 Kirchoffs lag.  
44 En elkund som önskar en högre nivå på försörjningstryggheten kan emellertid investera i ett eget 
reservkraftsaggregat och på så sätt uppnå en högre försörjningstrygghet. Detta görs i dagsläget främst av 
industrier och viktiga samhällsinstitutioner (t.ex. sjukhus), men möjligheten finns också för mindre elförbrukare 
genom en investering i t.ex. ett mindre diesel- eller bensindrivet aggregat.  
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emellertid inte möjlig utan samhällsekonomiskt ineffektiva 
infrastrukturinvesteringar i form av parallella elnät. Bristen på realtidskontroll 
över kraftflöden till specifika kunder kommer således att bestå och utgör därmed 
ingen lösning på effektproblematiken.  

Återstår gör att aktivera befintlig förbrukningsflexibiliteten. En av anledningarna 
till att efterfrågan på elmarknaden är prisokänslig är nämligen att den 
förbrukningsflexibilitet som faktiskt finns inte kommer till uttryck fullt ut. En 
anledning till detta är att de flesta kunderna, företrädesvis hushåll, inte möter, eller 
ens har möjlighet att möta, de timvisa elpriserna som etableras på Nord Pool . 
Dessa kunder har istället någon form av fast pris45 och detta utan någon kvantitativ 
eller tidsmässig begränsning – elkunden förbrukar den mängd el som denne 
önskar, när denne så önskar och detta till ett förutbestämt pris. Under timmar med 
höga elpriser ges följaktligen ingen knapphetssignal till de allra flesta 
konsumenterna. Resultatet av detta blir att dessa kunder, i en effektbristsituation, 
kommer att förbruka mer el än vad som skulle ha varit fallet om de mött timpriset. 
Stora förbrukare46, företrädesvis industrier, har emellertid möjlighet att möta 
priser på timbasis. Eftersom elen är en förutsättning för deras produktion och 
samtidigt svår att substituera är också dessa kunders efterfrågan på el, vid icke-
extrema priser, tämligen prisokänslig. För att eliminera den andra av de två 
imperfektionerna behöver priskänsligheten på den nordiska elmarknadens 
efterfrågesida således bättre komma till uttryck i prisbildningen ut till kund och 
dessutom ges möjlighet och förutsättning att öka. Om detta inte sker så kommer en 
marknadslösning på effektproblematiken att generera en inadekvat 
försörjningstrygghet avseende effekt.  

                                                             
45 Till kategorin fast pris räknas här också kunder med rörligt pris på månadsbasis. Detta ”rörliga pris” är ju 
detsamma under hela månaden och varierar således inte med spotpriset timme för timme.  
46 Förbrukare med en säkring på 63 Ampere och uppåt.  
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6 Potentialen för 
förbrukningsflexibilitet 

Den kortsiktiga efterfrågan på el är relativt prisokänslig. En förutsättning för att 
effektproblematiken ska kunna hanteras fullt ut genom prissättningen på 
marknaden, dvs. att utbud och efterfrågan i så gott som alla situationer kan mötas 
vid ett visst pris är att mer förbrukningsflexibilitet aktiveras på marknaden. Denna 
aktivering kan ske genom att existerande priskänslighet ges incitament att komma 
till uttryck på marknaden, t.ex. genom att kunder exponeras prismässiga 
variationer istället för att möta ett fast pris. Marknadens förbrukningsflexibilitet 
kan också öka genom att kundernas känslighet för prisvariationer förändras. Detta 
kan i sin tur vara en följd av t.ex. förändrade preferenser eller fler/högre prisspikar 
på marknaden. I det här kapitlet beskrivs och analyseras potentialen för 
förbrukningsflexibilitet i Sverige, dels på kort sikt (t.o.m. 2011), dels på längre sikt.  

Potentialen för ökad efterfrågeflexibilitet beror på flera saker. En vital del är att 
elkunderna har möjlighet att reagera på prisförändringar. Idag har elkunder med 
större effektuttag än 63 Ampere timavläsning och möjlighet att agera efter det 
timvisa prisläget. Flertalet stora kunder möter också timpriset på något sätt.47 Få 
medelstora- och små elförbrukare möter det aktuella timpriset på Elspot. 
Volymmässigt representerar de timmätta kunderna emellertid drygt sjuttio procent 
av den totala förbrukningen.48  

6.1 Långsiktig potential för efterfrågeflexibilitet 
Det finns en stor potential för ökad efterfrågeanpassning hos Sveriges elkunder. 
Nordel (2004), Badano m.fl. (2007) i en Elforsk-studie och EME Analys (2008)49 
har analyserat frågan och konstaterat att det skulle vara möjligt att reducera 
effektuttaget vid prisspikar avsevärt om kunderna blev mer aktiva på marknaden. 
Nordel (2004) estimerar den totala potentialen i Sverige till minst 4 000 MW 
medan Badano m.fl. (2007) är försiktigare och estimerar potentialen till cirka 3 
300 MW. EME Analys finner ytterligare potential vid riktigt höga priser, 150 000 
kronor/MWh. Totalt skattar EME Analys potentialen till 5 500 MW. En orsak till 
att resultaten i studierna skiljer sig åt kan vara att utredningarna har utgått från 
olika förutsättningar. De prismässiga förutsättningarna i Nordels studie är inte 

                                                             
47 Antingen direkt genom ett kontrakt om spotpris, alternativt genom att kunden har möjlighet att dra ned 
förbrukningen och ”sälja tillbaka” elen till rådande spotpris. Incitamentet till reduktion blir lika starkt i båda 
dessa fall – i det förstnämnda fallet i form av en kostnadsreducering och i det sistnämnda fallet i form av en 
intäkt för den icke-konsumerade elen.  
48 Statistiska centralbyrån (2008) 
49 Underlagsrapport framtagen på uppdrag av Energimarknadsinspektionen. Fortsättningsvis sker hänvisning 
till aktuell studie genom benämningen ”EME Analys”. Underlagsrapporten publiceras i sin helhet i bilaga 6. 
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redovisade i detalj medan Badano m.fl. (2007) baserar sin analys på prisspikar 
mellan 3 000 och 10 000 kronor/MWh under i genomsnitt fyrtio timmar per år.  

Eftersom Nord Pools maxpris på spotmarknaden för närvarande är motsvarande 
cirka 20 000 kronor/MWh är prisspikar i närheten av 150 000 kronor/MWh 
omöjliga på kort sikt och orealistiska också på medellång sikt. Maxpriset kan 
visserligen komma att höjas framöver, men att priset skulle mer än sjufaldigas 
bedöms inte som sannolikt på kort- eller medellång sikt. Och den 
förbrukningsflexibilitet som aktiveras vid priser klart överstigande maxpriset är, 
för etablerandet av en jämvikt på spotmarknaden, irrelevant eftersom den ändå 
inte kommer att aktiveras.  

Priser kring 150 000 kronor/MWh är avviker kraftigt från nuvarande maxpris på 
reglerkraftmarknaden. Maxpriset uppgår där för närvarande till cirka 50 000 
kronor/MWh, dvs. också det långt under nämnda 150 000 kronor/MWh.  

6.1.1 Stora industrikunder 
Enligt Nordel (2004) är det den elintensiva industrin som har de bästa 
förutsättningarna för att aktivera förbrukningsflexibilitet. Dessa företag har redan 
timmätning och är vana vid att värdera sina åtgärder i ekonomiska termer samt att 
göra riskanalyser. Nordel (2006) konstaterar att ju mer information industrin får 
kring möjligheterna med förbrukningsflexibilitet desto större blir potentialen. 
Badano m.fl (2007) värderar potentialen hos basindustrin till 700 MW vid 
pristoppar på 10 000 kronor/MWh (1 000 MW vid 13 000 kronor/MWh). EME 
Analys värderar potentialen hos elintensiv industri till 1 300 MW. För att hela 
potentialen ska realiseras krävs prisspikar på 90 000 kronor/MWh under 
åtminstone tio timmar per år, dvs. betydligt högre än de maxpriser som för 
närvarande råder på spot- och reglerkraftmarknaden.  

6.1.2 Mellanstora kunder  
Till kategorin mellanstora kunder räknas t.ex. fastighetsförvaltning, kommuner, 
landsting och medelstor industri. Potentialen i detta segment är mindre än hos 
både hushållskunder och industrikunder. Enligt Badano m.fl. (2007) uppgår 
potentialen till 300-340 MW.50 Problemet är framförallt att det krävs höga priser 
under ett relativt stort antal timmar för att incitamenten för reduktion ska vara 
tillräckliga.  

6.1.3 Små elförbrukare (hushåll, mindre näringsidkare m.m.) 
Från och med juli 2009 kommer alla små elkunder att mätas månadsvis. Enligt 
Energimyndigheten (2002) är den uppskattade effekten av reformen en reducering 

                                                             
50 Fastighetsförvaltning står för 200 MW, fryslager för 20 MW och medelstor industri för resterande 80-120 
MW. Beräkningarna bygger på ett antagande om 40 prisspikar per år, där priserna når upp till mellan 3 000 
och 10 000 kronor/MWh. 
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av energiförbrukningen med en till tre procent. Analysen bygger på kundernas 
ökade medvetenhet om sin energiförbrukning. Vad avser ökad kortsiktig 
förbrukningsflexibilitet, dvs. effektuttag, är det dock mer tveksamt om 
månadsreformen kommer att få någon större inverkan. Reformen kommer att göra 
kunderna mer medvetna om sin elförbrukning men kommer sannolikt inte att 
påverka kundernas kortsiktiga (tim- och dygnsvisa) förbrukningsflexibilitet 
nämnvärt då de fortfarande inte möter det aktuella timpriset. För att de små 
kunderna ska bli mer medvetna om det aktuella priset och anpassa sin förbrukning 
därefter krävs ytterligare reformer mot mätning och prissättning på timbasis. 

Bland de små kunderna finns potentialen för kortsiktig förbrukningsflexibilitet ur 
effektsynpunkt framförallt bland eluppvärmda villor och då mer specifikt i styrning 
av uppvärmning och varmvattenproduktion. Potentialen för ökad flexibilitet av 
hushållsel är sannolikt mindre vilket innebär att exempelvis lägenhetskunder 
troligtvis har en försumbar potential.51 Potentialen hos mindre näringsidkare är 
även den liten. I Market Designs regi har fältstudier genomförts för att uppskatta 
potentialen för förbrukningsflexibiliteten hos små förbrukare.52 En 
sammanfattning av resultaten finns i Fritz (2006). Badano m.fl. (2007) baserar sin 
skattning av potentialen för små kunder på Fritz (2006) och uppskattar potentialen 
hos hushållskunder till tio till tjugo procent av förbrukningen vid maxuttag, vilket 
innebär att det finns cirka 2 000 MW i möjlig förbrukningsflexibilitet för kunder 
med eluppvärmda villor. Eftersom flexibiliteten hos övriga små kunder bedöms 
som liten uppskattas den sammantagna potentialen hos små kunder i Badano m.fl. 
(2007) med den hos eluppvärmda villor, d.v.s. till 2 000 MW. EME Analys 
bedömning av hushållskunder och andra små elkunders potential är densamma 
som Badano m.fl. (2007), d.v.s. 2 000 MW.  

6.1.4 Reservkraft 
Med reservkraft avses små produktionsenheter som vissa elkunder har för att 
försäkra sig om att kunna konsumera el också vid störningar i det nationella 
elsystemet. Det kan vara t.ex. TV-stationer, industrier och sjukhus som har tillgång 
till den typen av aggregat. Reservkraft är därmed inte förbrukningsflexibilitet i 
ordets rätta bemärkelse. Reservkraft kan ändå hänföras till kategorin 
förbrukningsflexibilitet eftersom det är en resurs som finns hos slutkonsumenten 
och som konsumenten kan använda för att minska sitt eluttag från elsystemet med 
(även om inte själva förbrukningen nödvändigtvis reduceras). Badano m.fl. (2007) 
bedömer potentialen till 300 MW. Enligt EME Analys finns 60 000 
reservkraftaggregat med en total effekt på cirka 1 600 MW i Sverige. Detta 
motsvarar omkring fem procent av landets installerade produktionskapacitet. EME 
Analys bedömer att cirka 200 MW kan aktiveras vid priser kring 10 000 

                                                             
51 Att hushållskunder skulle anpassa tidpunkten för t.ex. tv-tittande och matlagning efter elpriset är mindre 
sannolikt än att uppvärmningen delvis anpassas efter detsamma.  
52 Lindskoug (2005) och Lindskoug (2006).  
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kronor/MWh. Resterande 1 400 MW kräver priser på upp till 150 000 
kronor/MWh för att aktivering, dvs. med tanke på de existerande maxpriserna 
orealistiskt höga priser på kort- och medellång sikt.  

6.2 Potentialen för ökad förbrukningsflexibilitet till 2011 
Då utgångspunkten för rapporten är att komma med ett förslag på hur effektfrågan 
ska kunna hanteras strax efter 2011har EME Analys på uppdrag av 
Energimarknadsinspektionen i en underlagsrapport kvalitativt bedömt 
förbrukningsflexibilitet år 2011. Olika bedömningar görs utifrån fyra olika 
prisscenarier. Utöver detta har Energimarknadsinspektionen genomfört ett antal 
intervjuer med företrädare för den elintensiva industrin, se avsnitt 6.2.2.  

6.2.1 EME Analys bedömning av efterfrågeflexibiliteten i Sverige 
2011 

De kunder som har möjlighet att reagera på timvisa prisspikar är huvudsakligen 
industrikunder. Hushållskundernas potential till 2011 bedömer EME Analys till 
maximalt 100 MW och detta om erforderliga legala förändringar genomförs 
omgående.53  

För de konsumenter som har kontrakt om timpris utgör förekomsten av prisspikar 
på spotmarknaden ett tydligt incitament att reducera förbrukningen under vissa 
timmar. Under senare år har emellertid pristopparna varit betydligt lägre än den 
nivå som är nödvändig för att aktivera det mesta av den befintliga 
förbrukningsflexibilitet. Vilka spotpriser som råder på Nord Pool 2011 och framåt 
är okänt. För att kunna bedöma potentialen för förbrukningsflexibilitet har EME 
Analys genomfört en analys utifrån fyra olika prisscenarier; ett scenario med knapp 
effektbalans, ett vindkraftsscenario, ett överskottsscenario och ett scenario med 
många och höga prisspikar.  

Den sammanfattande slutsatsen utifrån analysen av dessa scenarier är att det krävs 
prisspikar som är högre än de som hittills har existerat på Elspot för område 
Sverige. I händelse av att spotpriserna mer frekvent skulle stiga till nivåer kring 
10 000 kronor/MWh är det sannolikt att viss industri kommer att reducera sin 
förbrukning. EME Analys bedömer dessa effektreduktioner till 100-200 MW. 
Potentialen ökar med frekvensen och storleken på prisspikarna. Vid priser kring 
30 000 kronor/MWh bedömer EME Analys potentialen för effektreduktioner till 
cirka 800 MW.54 Många och höga prisspikar skulle även ge andra aktörer 
incitament att agera, främst hushållskunder (givet att de exponeras för timpriser) 

                                                             
53 EME Analys hänvisar här till Badano m.fl. (2007). De legala förändringar som föreslås är bl.a. lagändring för 
att tillåta timvis mätning av alla elförbrukare, modifierad balansavräkning och centraliserad hantering och 
lagring av timvärden.  
54 Elintensiv industri, 500 MW, och övrig industri och fastighetsförvaltning, 300-340 MW.  
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men också ägare till små reservkraftverk. För en mer detaljerad beskrivning av de 
olika scenarierna, se EME Analys underlagsrapport i bilaga 6.   

6.2.2 Befintlig kortsiktig förbrukningsflexibilitet enligt företrädare för 
elintensiv industri 

Energimarknadsinspektionen bedömer att den största potentialen för ökad 
förbrukningsflexibilitet år 2011 finns hos den elintensiva industrin. Detta då elen 
utgör en betydande andel av företagens kostnader samtidigt som dessa kunder har 
timmätt förbrukning och därmed incitament att reducera förbrukningen vid höga 
priser.  

Energimarknadsinspektionen har genomfört ett antal intervjuer med företrädare 
för elintensiv industri.55 Intervjuerna har bekräftat att viss förbrukningsflexibilitet 
redan föreligger. Sannolikt finns det t.o.m. en något högre förbrukningsflexibilitet 
och vid lägre priser än vad EME Analys beskriver. Att döma av intervjuerna 
aktiveras för tillfället normalt en förbrukningsflexibilitet om minst cirka 100 MW 
vid spotpriser kring 1 000 kronor/MWh. Vidare bedöms en potential om cirka 250-
300 MW i samma prisnivå, men p.g.a. osäkerheten avseende de enskilda 
elkundernas beteende i den givna situationen bör dessa effektreduktioner ses som 
högst osäkra. Effektreduktioner på den här prisnivån görs inom industrin där det 
är möjligt att tillfälligt dra ned på effektuttaget utan att påtagligt påverka 
produktionen. Uthålligheten för den typen av förbrukningsflexibilitet är därmed 
begränsad till att omfatta några enstaka timmar.  

Ytterligare efterfrågeflexibilitet skulle sannolikt aktiveras om den svenska industrin 
regelbundet, och relativt ofta, skulle börja exponeras för spotpriser i intervallet 
1 000-2 000 kronor/MWh. Huruvida en dylik industri verkligen minskar sin 
produktion i en effektbristsituation beror dock på en mängd faktorer, t.ex. 
lagerstatus, konjunktur och aktuella leveransåtaganden. Osäkerheten blir därmed 
större än då effektreduktion är möjlig utan att produktionen påverkas.  

För en relativt stor del av den svenska basindustrin är effektreduktioner för 
tillfället inte aktuella, t.ex. gruvindustrin. För verksamheter av det slaget utgör 
elkostnaden i och för sig en betydande del av produktionskostnaderna men i 
dagsläget motiverar rådande råvarupriser en produktionsmaximering varför 
dagens nivå på elpriserna inte kan motivera produktionsneddragningar. 
Förändrade marknadsvillkor, såväl på el- som på råvarumarknaderna, kan på sikt 
komma att förändra beteendet på elmarknaden väsentligt också för den typen av 
industrier. På kort sikt kommer dock en väsentlig del av den svenska basindustrin 
inte att bidra med betydande förbrukningsflexibilitet på elmarknaden.  

                                                             
55 Intervjuerna genomfördes under juni 2008. De intervjuade är Bernt Larsson, LKAB, Hans Andersson, SSAB, 
Per Widmark, Eka Chemicals, Anders Heldemar, Stora Enso samt ytterligare en representant för ett företag 
med en stor elförbrukning som har önskat att få vara anonym.  
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6.3 Vad krävs för att förverkliga den potentiella 
förbrukningsflexibilitet? 

Potentialen för kortsiktig förbrukningsflexibilitet är relativt stor, även om en 
betydande del av denna flexibilitet aktiveras först vid prisnivåer som ligger 
betydligt högre än dagens. Det finns åtgärder som kan bidra till att marknadens 
aktörer får incitament att realisera en betydande del av denna potential.  

6.3.1 Stora kunder 
Elkunder med ett säkringsabonnemang på minst 63 Ampere är sedan 2006 
timavräknade och kan därmed erbjudas kontrakt baserade på timpriset, dvs. 
infrastrukturen för dessa kunder är redan etablerad.56 Trots detta har även stora 
kunder fortfarande låg efterfrågeflexibilitet. Det finns flera förklaringar till varför 
det är så. En viktig orsak är att antalet prisspikar varit relativt få och sällan på 
mycket höga nivåer. Kunderna har således inte haft tillräckliga ekonomiska 
incitament att anpassa förbrukningen till de tim- och dygnsvisa prisvariationerna. 
För att öka de stora kundernas intresse att bli mer flexibla krävs ökade incitament, 
men även bättre kunskaper hos företagen om vad de kan få ut av att bli mer 
flexibla. Ökade incitament ges framförallt genom ökad besparingspotential och 
detta ges i sin tur av höga priser i kritiska situationer. Frekventa och relativt höga 
prisspikar skulle således öka incitamenten för stora kunder att förbereda sig för 
framtida prisspikar och genom detta skulle en högre priskänslighet uppnås på 
marknaden. Eftersom prisbildningen på elmarknaden är fri (upp till rådande 
maxpriser på Elspot, Elbas och reglerkraftmarknaden) krävs emellertid ingen 
ytterligare reglering utan helt enkelt att marknaden, vid bristsituationer, klarerar 
på relativt höga nivåer. Eftersom Energimarknadsinspektionen bedömer att 
prisbildningen på den nordiska elmarknaden fungerar väl57 bedömer inspektionen 
att detta sannolikt också skulle komma att ske vid en förväntad effektbristsituation. 
Förklaringen till de få prisspikarna är således att effektbrist inte uppkommer annat 
än mycket sällan. Fler och/eller högre prisspikar är i sig inte ett mått på en bättre 
fungerande elmarknad. Men på en väl fungerande elmarknad kommer priset i en 
effektbristsituation att stiga tillräckligt mycket för att konsumentkollektivet givet 
rådande prisnivå ska efterfråga en mindre kvantitet el än vad som görs vid lägre 
prisnivåer. Det finns då således en kontinuerlig beredskap för att aktivera befintlig 
förbrukningsflexibilitet. På så sätt kan marknaden själv lösa situationen utan att 
fysisk effektbrist uppstår.  

Även om prisbildningen anses fungera väl finns åtgärder som potentiellt skulle 
förbättra marknadens förutsättningar att etablera ”korrekta” priser vid 
effektbristsituationer. EME Analys argumenterar t.ex. för att en indelning av 
Sverige i flera elspotområden sannolikt skulle bidra till att ”priserna på marknaden 

                                                             
56 Kunder med ett säkringsabonnemang om minst 200 Ampere är timavräknade sedan 1996.  
57 Se t.ex. Energimarknadsinspektionen (2006) och Energimarknadsinspektionen (2007b).  
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på ett bättre sätt än i dag ger aktörerna information om att det råder knapphet och 
därmed möjlighet att agera på prissignaler”.  

Höga priser är dock inte ensamt drivkraften till förbrukningsflexibiliteten. 
Avsaknad av kunskap om vad företaget har att tjäna på att öka sin 
förbrukningsflexibilitet tillsammans med företagsinterna problem att hantera 
förbrukningsflexibilitet är andra orsaker till låg förbrukningsflexibilitet men även 
möjliga källor genom vilka flexibiliteten kan förbättras.  

För att öka incitamenten och medvetenheten om möjligheterna hos framförallt 
stora kunder är en möjlighet att öka andelen förbrukningsflexibilitet vid 
upphandlingen av effektreserven. Företag som bjudit in förbrukningsflexibilitet i 
effektreserven får betalt för att dra ner sin förbrukning vid effektproblem i Sverige, 
men även en fast ersättning för att stå till förfogande i händelse av effektbrist. 
Företagen får härigenom erfarenhet av hur man hanterar eventuella 
effektreduktioner inom organisationen. Arbetet med att förbereda organisationen 
för effektreduktioner bör ge ökad insikt i vilken potential som finns i att öka sin 
flexibilitet. I Energimarknadsinspektionens intervjuer med elintensiv industri har 
det också framkommit att medverkan i effektreserven är en inkörsport till ökad 
förbrukningsflexibilitet. Fördelen med detta är att det inte kräver att antalet 
prisspikar ökar för att företagen ska öka sin förståelse och förberedelser för ökad 
förbrukningsflexibilitet. I förlängningen skulle en ökad andel 
förbrukningsflexibilitet i effektreserven innebära att fler företag ökar sin kunskap 
kring hur företaget kan förbereda sig och utnyttja förbrukningsflexibilitet i 
produktionsprocessen. Ökad förbrukningsflexibilitet i effektreserven ger 
förmodligen även spridningseffekter, dvs. att kunskapen om hur man använder 
förbrukningsflexibilitet för att minska sina risker och öka vinsterna sprids till andra 
företag genom kunskapsöverföring på olika sätt.  

För att stora kunder ska bli mer flexibla i sin elförbrukning krävs att det finns 
produkter som stödjer detta. För stora kunder är det möjligt att handla direkt på 
Nord Pool även ur volymhänseende.58 Alternativen för stora företag som agerar 
direkt på Elspot är flera. För det första kan företaget lämna in så kallade 
priskänsliga bud, dvs. bud på hur mycket man vill köpa till olika priser. Alternativt 
kan företag lämna in blockbud. Blockbud innebär att företaget köper/säljer en 
given kvantitet givet att man får tillslag på hela budet (”allt eller inget”). Ett tredje 
alternativ är att lämna ett flexibelt bud om en timmes förbrukningsreduktion. 
Detta innebär att företaget åtar sig att minska sin förbrukning under den 
dygnstimme med det högsta priset. Ökad handel direkt på Elspot skulle verka 
positivt för de stora kundernas efterfrågeflexibilitet. Nord Pool har de senaste åren 
också utökat antalet produkter för att dessa bättre ska passa företagens behov och 
därigenom bli mer aktiva på Nord Pool.  

                                                             
58 Gränsen för minsta bud uppgår till 0,5 MW per timme.  
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En produkt som skulle kunna bidra till att underlätta för marknadens aktörer att 
undvika effektbrist är s.k. effektoptioner. En effektoption innebär att den som 
ställer ut optionen får en fast ersättning (optionspremie) och att utställaren åtar sig 
att bidra med effekt (produktion eller förbrukningsreduktion) till ett visst pris när 
optionsköparen så önskar. En effektoption är således en produkt som kan påverka 
såväl förbruknings- som utbudsflexibiliteten. Det finns ännu inga standardiserade 
effektoptioner men det föreligger inget hinder för en aktör att bilateralt träffa avtal 
med en producent eller förbrukare om en sådan option. För köparen, t.ex. ett 
elhandelsföretag eller en industri, innebär optionen fördelen att denne minskar sin 
risk i samband med prisspikar i Elspot. För utställaren, om denne är en producent, 
innebär optionen att optionspremien erhålls i inkomst även om det under den 
aktuella perioden aldrig blir någon prisspik. Däremot har producenten i och med 
optionen frånsagt sig möjligheten att fullt ut få betalt enligt spotpriset vid 
prisspikar i Elspot. Om utställaren istället är en industri är fördelen med optionen 
att företaget över tiden kan tjäna mer pengar på att dra ned förbrukningen vid 
effektbrist än vad som är fallet enbart genom att lägga priskänsliga bud på Elspot. 
Företaget får även en säker intäkt i form av optionspremien, dvs. de erhåller en 
ersättning också om en effektreduktion senare inte visar sig nödvändig.  

Energimarknadsinspektionen konstaterar sammanfattningsvis att det finns 
tänkbara finansiella produkter som skulle kunna bidra till att stora elförbrukare ges 
bättre möjlighet och incitament att se till att effektbrist kan undvikas. 
Förutsättningen för att en finansiell produkt ska komma fram är att det finns en 
efterfrågan på produkten i fråga. För att ta exemplet med standardiserade 
effektoptioner finns idag ingen bred efterfrågan från marknadens aktörer. Detta 
kan dock komma att ändras i takt med förändringar som sker på marknaden. 
Energimarknadsinspektionen avser inte att föreslå att specifika finansiella 
produkter tas fram utan det är upp till marknadens aktörer att utforma de 
produkter som är mest lämpliga.  

6.3.2 Små kunder 
Elkunder med ett säkringsabonnemang upp till 63 Ampere är schablonavräknade59 
och möter därmed inte de variationer i timpriserna som uppstår på marknaden. 
Effekten av schablonavräkningen är att elkundernas efterfrågeflexibilitet är väldigt 
låg.  

För att realisera förbrukningsfrågeflexibilitet hos små kunder är en nödvändig 
regeländring möjliggörandet av timmätning. Att öppna för denna möjlighet kräver 

                                                             
59 Det finns ett par undantag. Sollentuna Energis elnätkunder är exempelvis mätta på timbasis, de erbjuds 
dock inte möjligheten att teckna kontrakt med timpris.  
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justeringar i gällande regelverk. Energimarknadsinspektionen avser att under 2009 
inleda ett arbete för att utvärdera möjligheterna till timvis mätning.60  

6.3.3 Ökad förbrukningsfrågeflexibilitet genom olika spotpriser inom 
Sverige 

Som konstaterats finns redan en ur effektsynpunkt inte obetydlig 
förbrukningsfrågeflexibilitet bland de kunder som idag har timvis mätning. En 
anledning till att denna flexibilitet inte aktiverats är att priset hittills inte gett 
aktörerna tillräckliga incitament att reducera förbrukningen under effekttoppar. 
EME Analys argumenterar för att en indelning av Sverige i flera elspotområden61 
sannolikt skulle bidra till att ”priserna på marknaden på ett bättre sätt än i dag ger 
aktörerna information om att det råder knapphet och därmed möjlighet att agera 
på prissignaler”.  

Effektreserven har enligt Svenska Kraftnät aldrig använts för nationell effektbrist. 
Vid de tillfällen som effektreserven aktiverats har anledningen istället varit 
otillräcklig överföringskapacitet i stamnätet, dvs. bristen på effekt har varit 
regionalt begränsad till följd av överföringsbegränsning. Problemet är då att det 
inte finns tillräckliga möjligheter att transportera elen från överskotts- till 
underskottsområdet. I en sådan situation kan utbud och efterfrågan mötas på en 
viss prisnivå som då blir gällande i hela Sverige. Det pris som etableras avspeglar 
emellertid inte de reella förutsättningarna; priset kommer att bli ”för” högt i 
överskottsområdet och ”för” lågt i underskottsområdet. Genom detta kommer den 
förbrukningsflexibilitet som eventuellt finns i underskottsområdet inte till uttryck 
till följd av det relativt låga priset. Ett högre pris skulle dessutom ge mer långsiktiga 
incitament till en större förbrukningsflexibilitet där effektbrist (och energibrist) 
förekommer mest frekvent, dvs. där flexibiliteten behövs som mest. På lång sikt ges 
också, allt annat lika, större incitament till producenter och konsumenter att 
lokalisera sin produktion respektive förbrukning (t.ex. elintensiv industri) där det 
är mest lämpligt utifrån ett systemperspektiv.62 Så länge Sverige hanteras som ett 
område på Elspot- och Elbasmarknaderna förutsätter dock en lösning av regionala 
effektbristsituationer i södra Sverige att Svenska Kraftnät reagerar genom 
mothandel.63

Genom en indelning av Sverige i flera elspotområden är det sannolikt att 
marknaden skulle kunna lösa vissa situationer med regional effektbrist. Genom 

                                                             
60 Energimarknadsinspektionen (2008) 
61 En redogörelse över hur den nordiska elspotmarknaden fungerar samt vilken elspotområdesindelning som 
för närvarande gäller följer i bilaga 4.  
62 Lokaliseringssignalen på elmarknaden utgör i ett sådant läge dock endast en parameter bland många att ta i 
beaktande vid ett lokaliseringsbeslut. Den reella effekten av en korrekt lokaliseringssignal är således osäker. 
63 Mothandel innebär att Svenska Kraftnät köper produktion i ett underskottsområde och betalar producenter i 
ett överskottsområde för att reglera ner produktionen. På så sätt minskas mängden el som måste 
transporteras mellan de båda områdena.  
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detta skulle marknaden också ges incitament att förbereda sig för en utökad 
efterfrågeflexibilitet även vid nationell effektbrist.  

6.4 Är potentialen för förbrukningsflexibilitet tillräcklig – på 
lång sikt respektive på kort sikt? 

Diskussionerna hittills har fokuserat på den kortsiktiga och långsiktiga potentialen 
för efterfrågeflexibilitet. I Tabell 2 sammanfattas de estimat av potentiell 
efterfrågeflexibilitet som diskuterades i avsnitten 6.1 och 6.2.  

Tabell 2 Sammanfattning av potentiell och reell efterfrågeflexibilitet 

Långsiktig potential 

 
Nordel 

(2004) 

Badano 

m.fl. 

(2007) 

EME 

Analys 

(2008) 

Potential till 

2011 i 

enlighet med 

avsnitt 5.2 

 

Hushållskunder - 2 000 2 000 0-100 

Mellanstora 

kunder 

- 300- 340 300- 340 obetydlig 

Stora 

industrikunder 

- 700 1 3001 100- 300 

Reservkraft - 300 1 600 obetydlig 

Övriga - - 300 obetydlig 

Totalt 4 000 

(minst) 

3 300 5 500 100- 400 

1Här är hela den maximala potentialen medräknad. En stor del av den potentialen förutsätter mycket höga 
priser, betydligt högre än de maxpriser som används på den nordiska elmarknaden idag. I avsnitt 6.2.1 
konstaterades att EME Analys (2008) bedömer potentialen för stora industrikunder till cirka 800 MW vid priser 
kring 30 000 kronor/MWh. I tabellen är potentialen 1 300 MW. De ”sista” 500 MW aktiveras således först vid 
priser överstigande 30 000 kronor/MWh.  

6.4.1 Lång sikt 
Bedömningen av långsiktig potential är svår p.g.a. osäkerheten i hur framtida 
förutsättningar ser ut. Beroende på vilka priser som kommer att etableras på 
marknaden och hur övriga förutsättningar (t.ex. legala) utvecklas kommer 
potentialen att påverkas.  

De studier vars resultat sammanställts visar alla på en långsiktig potential över 
3 000 MW vilket är drygt tio procent av det maximala effektuttaget. 
Energimarknadsinspektionen uppmanar till försiktighet i att sätta exakta siffror på 
förbrukningsflexibilitetens framtida potential då skattningarnas osäkerhet 
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sannolikt är mycket stor. Det bör således inte tas för givet att 3 000 MW 
förbrukningsflexibilitet finns aktiverad ens på längre sikt. Ett sämsta tänkbara 
utfall skulle kunna innebära att den långsiktiga potentialen inte realiseras alls utan 
stannar vid de 100-300 MW som bedöms finnas på kort sikt (exkl. hushållens 
potential). Energimarknadsinspektionens bedömning är emellertid att den 
tillgängliga förbrukningsflexibiliteten på elmarknaden sannolikt kommer att 
överstiga 300 MW på längre sikt.  

Dessutom finns det möjliga åtgärder och förändringar som kan aktivera ytterligare 
förbrukningsflexibilitet och som inte är inkluderade i nämnda skattningar. Ett 
exempel är att upphandla mer förbrukningsflexibilitet i effektreserven för att på så 
sätt ge incitament till industrier att ha beredskap för effektreduktioner (se 6.3.1). 
De ökade kunskaper som detta medför kan bidra till att industrin i fråga också när 
den inte längre är upphandlad i effektreserven väljer att dra ned förbrukningen när 
priset är relativt högt. En annan tänkbar förändring är att erbjuda timmätning till 
fler elkunder.  

6.4.2 Kort sikt 
Den infrastruktur som krävs för att aktivera hela den långsiktiga potentialen av 
ökad förbrukningsflexibilitet till år 2011 finns inte. EME Analys bedömer att den 
förbrukningsflexibilitet som verkligen finns på plats till 2011 bara är en fraktion av 
potentialen. Ett sämsta utfall skulle innebära att den tillgängliga 
förbrukningsflexibilitet, ur effekthänseende, inte förbättras mer än nämnvärt till 
2011. Utan regelförändringar är den verkliga förbrukningsflexibiliteten hos 
hushållen noll, dvs. om dagens struktur bibehålls kommer inget av hushållens 
potential att utnyttjas. Om regelförändringar genomförs för hushållen, timmätning 
blir tillåten och prissignalen når hushållen ökar efterfrågeflexibiliteten till 
maximalt 100 MW till 2011.  

Potentialen för redan timavräknade kunder uppgår maximalt till cirka 800 MW, se 
avsnitt 6.3.1. I Tabell 2 nämns siffran 1 300 MW. Detta är dock givet extremt höga 
priser som med bred marginal överstiger de för närvarande rådande maxpriser på 
den nordiska elmarknaden. Den typen av prisnivåer bedömer 
Energimarknadsinspektionen som orealistiska också på cirka 10-15 års sikt. Hur 
mycket av de 800 MW, som finns på prisnivåer upp till 30 000 kronor/MWh, som 
kan aktiveras beror på prisutvecklingen. En förbrukningsflexibilitet bland de redan 
timmätta kunderna om cirka 800 MW till år 2011 är dock enligt 
Energimarknadsinspektionens bedömning osannolik. Osäkerheten härrör från det 
faktum att en stor del av förbrukningsflexibiliteten kräver förberedelser, främst 
inom industrin. Incitamentet för industrin att genomföra erforderliga förberedelser 
ges genom potentialen till relativt stora besparingar. För att relativt stora 
besparingar ska vara möjliga krävs förmodligen fler och/eller högre prisspikar än 
vad som hittills existerat i Sverige. Befintlig efterfrågeflexibilitet 2011 är således 
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beroende av elprisutvecklingen under åren fram till 2011. Givet att svenska 
förbrukare inte exponeras för höga prisspikar frekvent under åren 2009-11 
föreligger troligtvis inte en potential om 800 MW förbrukningsflexibilitet i varje 
given situation. Ett mer sannolikt utfall då är istället en efterfrågeflexibilitet om 
cirka 200-300 MW.  

6.4.3 Analys 
Räcker då 200-300 MW efterfrågeflexibilitet för att ersätta effektreserven och 
etablera en marknadslösning på effektproblematiken? I jämförelse med den 
upphandling av effektreserven som Svenska Kraftnät idag har i uppdrag att göra, 
2 000 MW, är 200-300 MW lite. Frågan är dock hur relevant denna jämförelse är. 
De 2 000 MW som Svenska Kraftnät upphandlar är uppställda av regeringen i 
början av 2000-talet för att säkerställa en given nivå av försörjningstrygghet i det 
svenska elsystemet. Om en tänkt marknadslösning ska upprätthålla samma 
leveranssäkerhet borde, allt annat lika, 2 000 MW garanterad kortsiktig 
efterfrågeflexibilitet vara kravet. Samtidigt har elmarknaden utvecklats sedan 
omfattningen på effektreserven beslutades. Idag är det t.ex. fler elkunder som har 
möjlighet att köpa el till timpris och vissa industrier lägger s.k. priskänsliga bud. 
Tendensen är således att elkunderna börjar anpassa sin förbrukning till kortsiktiga 
prisvariationer på spotmarknaden.  

I rapporten Elkunden som marknadsaktör – åtgärder för ökad 
förbrukningsflexibilitet64 lämnar Energimarknadsinspektionen förslag på åtgärder 
som syftar till att öka priskänsligheten bland elförbrukarna. Inspektionen föreslår 
att Svenska Kraftnät i effektreservsupphandlingen ökar andelen 
förbrukningsreduktioner. Detta skulle öka medvetenheten om möjligheterna med 
förbrukningsreduktioner inom industrin. Inspektionen föreslår också att 
Energimyndigheten till sitt allmänna uppdrag om informationsverksamhet mot 
företag inkluderar informationsinsatser kring hur förbrukningsflexibilitet kan 
användas samt att mål om förbrukningsflexibilitet införs i myndighetens program 
för energieffektivisering i elintensiv industri (PFE). Slutligen föreslår inspektionen 
att initiativ tas till att undersöka möjligheten till timavläsning också för mindre 
elkunder. Inspektionen avser att under 2009 påbörja en analys av möjligheterna 
att utnyttja potentialen för timavläsning för de befintliga elmätare som uppges 
klara att rapportera timvärden till det aktuella elnätsbolaget.  

Mot bakgrund av marknadens utveckling mot en mer flexibel förbrukningssida 
bedömer Energimarknadsinspektionen att det är möjligt att 2011 inleda en stegvis 
nedtrappning av omfattningen på effektreserven med en bibehållen hög nivå på 
försörjningstryggheten. Lägg därtill att marknaden kommer att fortsätta att 
utvecklas fram till 2011 och Energimarknadsinspektionen bedömer att 

                                                             
64 Energimarknadsinspektionen (2008) 
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förbrukningsflexibiliteten på marknaden sannolikt är högre 2011 än vad som är 
fallet 2008. Sannolikheten för detta ökar också om åtgärdsförslagen i 
Energimarknadsinspektionen (2008) blir verklighet.  

Ett första steg skulle kunna innebära att reserven minskas med den kvantitet 
förbrukningsflexibilitet som sannolikt redan nu finns i marknaden, dvs. 200-300 
MW. Eftersom förbrukningsflexibiliteten förväntas öka också fram till 2011 är detta 
sannolikt ett tämligen försiktigt första steg. På ytterligare ett par års sikt bör 
effektreserven, som en följd av den förväntat ökade förbrukningsflexibiliteten, 
kunna minskas med ytterligare 200-300 MW med en fortsatt hög 
försörjningstrygghet.  

Det finns också argument för att inte enbart fokusera på utvecklingen inom landet 
eller ens enbart inom den nordiska marknaden. Sverige är nämligen sammanlänkat 
med Polen och Tyskland. Vidare är de andra nordiska länderna i sin tur 
sammankopplade med andra länder (se första stycket i avsnitt 4.2). Om 
integrationen med Norden och övriga Europa ökar är det möjligt att den svenska 
marginalen avseende reserver kan vara lägre med en bibehållen 
försörjningstrygghet. En ökad integration är dock delvis beroende av att ytterligare 
överföringsförbindelser etableras. Upprättande av förbindelser tar relativt lång tid. 
Detta talar för att minskade krav på reserver som en följd av fördjupad europeisk 
integration inte är att räkna med på bara tre-fyra års sikt. På längre sikt är det 
däremot inte orimligt att en fördjupad europeisk integration kan minska behovet 
av reserver i Sverige.  

Behovet av reserver vid en fördjupad integration påverkas även av förbruknings- 
och produktionsstrukturen i de angränsande länderna. I Norden sammanfaller 
effekttopparna tämligen väl (se avsnitt 4.2). Potentialen för att dra ytterligare nytta 
av reservkapacitet i Finland, Norge och Danmark är därmed sannolikt relativt liten. 
Som konstaterats torde det emellertid finnas en större potential i och med en 
fördjupad integration med övriga Europa.  

En fördjupad nordisk och framförallt europeisk integration kan således minska 
kraven som vi behöver ställa på förbrukningsflexibilitet i Sverige. För en bibehållen 
försörjningstrygghet och allt annat lika (dvs. utan en vidare integration) krävs 
emellertid en kortsiktig förbrukningsflexibilitet om minst 2 000 MW i varje given 
effektbristsituation för att ersätta effektreserven med en marknadslösning. 

Två tidigare studier som diskuterat hur mycket förbrukningsflexibilitet som behövs 
för att undvika leveranssäkerhetsproblem är IEA (2005) och Neenan m.fl. (2002). 
IEA (2005) kommer fram till att en procent av det maximala effektuttaget är ett 
betydande bidrag. För Sveriges del motsvarar en procent av det maximala 
effektuttaget knappt 300 MW, dvs. ungefär så mycket förbrukningsflexibilitet som 
bedöms finnas i marknaden redan nu. Neenan m.fl. (2002) säger vidare att fem 
procent sannolikt är tillräckligt för att undvika de flesta leveranssäkerhetsproblem. 
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Givet den osäkerhet studierna uttrycker torde de nämnda nivåerna vara lågt 
räknade. Kraven på mängden tillgänglig förbrukningsflexibilitet borde därmed vara 
åtminstone fem procent av det maximala effektuttaget. Givet ett maximalt 
effektuttag om cirka 28 000 MW innebär det cirka 1 400 MW i 
förbrukningsflexibilitet för Sveriges del. Utifrån de bedömningar som görs i dessa 
studier är potentialen för förbrukningsflexibilitet i Sverige år 2011 således inte 
tillräcklig för att fullt ut ersätta effektreserven. Utifrån detta resonemang behöver 
förbrukningsflexibiliteten i Sverige dock inte uppgå till de 2 000 MW som 
effektreserven för tillfället omfattar.  

Utifrån en samlad bedömning av de överväganden och argument som presenterats 
i detta avsnitt bedömer Energimarknadsinspektionen potentialen för ökad 
förbrukningsflexibilitet som tillräcklig för att en marknadslösning på 
effektproblematiken ska vara möjlig. I dagsläget har motsvarande drygt sjuttio 
procent av elförbrukningen möjlighet att mätas på timbasis och därmed exponeras 
för de rådande spotpriserna. Även om inte samtliga dessa kunder väljer att köpa el 
till spotpris har en betydande del incitament att dra ned konsumtionen vid höga 
priser. Detta genom möjligheten att ”sälja tillbaka” el till spotpris genom reducerad 
förbrukning.  

Energimarknadsinspektionen gör bedömningen att förbrukningsflexibiliteten 
bland de relativt stora elförbrukarna, som redan idag har möjlighet att köpa el till 
spotpris, kommer att öka under den kommande tioårsperioden. Detta som en följd 
av elmarknadens fortsatta utveckling. Det är viktigt att ha i åtanke att elmarknaden 
ännu är att beteckna som en relativt ung marknad. Vidare har många av de 
elförbrukare som idag har timmätning haft möjligheten till det under endast ett par 
års tid. Det finns också en rad förändringar och scenarion som kan spä på 
utvecklingen mot en större priskänslighet bland de redan timavräknade 
elkunderna. Ett exempel på detta är mer volatila priser. Att prisbildningen på 
marknaden blir mer volatil är heller inte osannolikt. Detta då den prisutjämnande 
vattenkraftproduktionens andel av den installerade kapaciteten i det nordiska 
systemet förväntas minska, till viss del som en följd av vindkraftens expansion. Och 
en ökad andel vindkraft i ett elsystem torde öka prisvolatiliteten. En generellt högre 
prisnivå skulle också kunna stimulera ökad efterfrågeflexibilitet. Marknaden 
förväntar sig, att döma av priserna på de långa terminskontrakten, dock för 
närvarande inte väsentligt högre priser under den kommande femårsperioden.65  

Ett annat exempel på en förändring som skulle kunna stimulera en ökad 
efterfrågeflexibilitet är om Sverige skulle komma att delas in i flera elspotområden. 
Detta är heller inte en osannolik utveckling på några års sikt. De nordiska 
energiministrarna ber i en kommuniké de nordiska systemoperatörerna ”att starta 

                                                             
65 Priserna på terminskontrakt med leverans under åren 2009-13 ligger i dagsläget (november 2008) på mellan 
44 och 57 euro/MWh.  
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processen med att dela in det gemensamma nordiska börsområdet i ytterligare 
potentiella anbuds- och/eller prisområden med sikte på 2010”.66 Enligt 
Energimarknadsinspektionens bedömning skulle en ny områdesindelning med 
största sannolikhet innebära att Sverige, likt Norge och Danmark, fortsättningsvis 
skulle komma att omfattas av mer än ett område.  

Ovan har diskussionen uteslutande rört de stora elförbrukarna. Ett viktigt steg för 
att öka marknadens totala förbrukningsflexibilitet är emellertid att en ökad andel 
elförbrukare har möjlighet att exponeras mot timpriserna på Nord Pool. Genom 
detta skulle också små förbrukare ha incitament att reducera sin elförbrukning vid 
effektbrist. Potentialen för effektreduktioner är, enligt EME Analys, bara bland de 
eluppvärmda villorna i en storleksordning som är likvärdig med omfattningen på 
effektreserven. En aktivering av en del av den potentialen under de kommande 
åren skulle förbättra möjligheterna för en marknadsmässig hantering av 
effektproblematiken.  

Sannolikt är den tillgängliga förbrukningsflexibiliteten idag större än vad som var 
fallet när en centralt upphandlad effektreserv infördes i början av 2000-talet. 
Under Energimarknadsinspektionens intervjuer med företrädare för elintensiv 
industri (avsnitt 6.2.2) framkom nämligen att intresset för effektreduktioner (vid 
relativt höga priser) ökat över tiden. Även om antalet intervjuade aktörer är 
begränsat så företräder de företag som står för en relativt stor del av den svenska 
industrins elförbrukning. Det finns således redan idag en viss efterfrågeflexibilitet 
aktiverad på spotmarknaden genom att industrier lämnar in så kallade priskänsliga 
bud till Nord Pool, dvs. kvantiteten el man önskar köpa är olika vid olika 
prisnivåer. Och sannolikt kommer utvecklingen mot en ökad priskänslighet att 
fortgå. I takt med att så sker minskar behovet av effektreserven. 

Det har redan nämnts att de första stegen mot en marknadslösning kan tas 2011 
och ytterligare ett par år senare genom att omfattningen på effektreserven minskas 
först med den kvantitet efterfrågeflexibilitet som förväntas finnas i marknaden och 
sedan med uppskattningsvis ytterligare 200-300 MW. Mot bakgrund av en 
fördjupad europeisk integration, en förväntat ökad aktivitet bland medelstora- och 
stora kunder samt fler timmätta kunder på ytterligare några års sikt bör 
sammantaget göra det möjligt att minska omfattningen på effektreserven 
ytterligare.  

                                                             
66 Nordiska ministerrådet (2008) 
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7 Sammanfattande analys, 
slutsatser och förslag 

Alltid en risk för effektbrist – såväl vid en reglerad lösning som vid 
en marknadslösning 
I ett elsystem finns det alltid en viss risk för effektbrist. I händelse av att effektbrist 
inträffar, oavsett om vi har en reglerad lösning eller en marknadslösning, så ligger 
det i effektproblematikens natur att det kommer att råda viss osäkerhet avseende 
roller och ansvar. Detta då orsaken till effektbristen kan vara förändrade 
förutsättningar för såväl balansansvariga som för Svenska Kraftnät att planera 
inmatning och uttag i balans. Eftersom risken för effektbrist inte går att eliminera  
är det orealistiskt att söka sträva efter en fullständig försörjningstrygghet avseende 
eleffekt. Utifrån kundperspektivet och utifrån samhällsekonomisk synvinkel är det 
heller inte önskvärt med en fullständig försörjningstrygghet. Detta då det inte är 
ekonomiskt försvarbart att ha produktionsreserver i beredskap för de mest extrema 
situationerna.  

Intentionen med en centralt upphandlad effektreserv är att uppnå en högre 
försörjningstrygghet avseende effekt än vad som skulle ha varit fallet utan en 
central intervention på marknaden. Det finns också goda skäl till att staten 
garanterar en hög försörjningstrygghet. För det första är det inte 
samhällsekonomiskt önskvärt med en ”för” låg försörjningstrygghet då avbrutna 
elleveranser är förenat med stora samhällsekonomiska kostnader, t.ex. 
hushållskunders välfärdsminskning och störda industriella processer med minskad 
produktion och risk för materiell skada som följd. För det andra är Sverige, genom 
EU:s lagstiftning, bundet att tillförsäkra en oavbruten elförsörjning. Det ligger 
också i svenska politikers, och i synnerhet i regeringens, intresse att 
försörjningstryggheten avseende eleffekt är hög. Detta avspeglas i den svenska 
energipolitikens övergripande mål ”att på kort och lång sikt trygga tillgången på el 
och annan energi […]”67. Oavsett hur effektfrågan hanteras – såväl vid en reglerad 
lösning som vid en marknadslösning – bör strävan vara en god 
försörjningstrygghet utifrån effektsynpunkt.  

Effektreserven och andra reglerlösningar påverkar marknaden – 
marknadslösning önskvärd 
Måluppfyllelsen med den centralt upphandlade effektreserven är kortsiktigt god; 
försörjningstryggheten höjs genom att staten genom Svenska Kraftnät garanterar 
att en viss kvantitet reserver finns tillgängliga för en situation med effektbrist. Men 

                                                             
67 Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för budgetåret 2008, 
http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Styrdokument/Regleringsbrev%202008.pdf 
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på längre sikt riskerar reglerlösningar, såsom en centralt upphandlad effektreserv, 
att skapa andra problem på marknaden. Reglerlösningar påverkar nämligen 
prisbildningen på elmarknaden. Genom en ”felaktig” prissignal snedvrids 
incitamenten på marknaden. Det problemet skulle kunna lösas genom en ”hög” 
prissättning av effektreserven. Detta skulle emellertid öka risken för 
balansansvariga företag, vilket i sin tur skulle öka kostnaderna inte bara för de 
balansansvariga företagen utan även för företag, t.ex. elhandlare, som betalar ett 
annat företag för att ta på sig balansansvaret för deras räkning. I förlängningen 
skulle dessa ökade kostnader kunna få konkurrensmässigt negativa konsekvenser 
på elhandelsmarknaden. Risken för detta väger, enligt 
Energimarknadsinspektionens bedömning, tyngre än att effektreservens 
prissättning för närvarande riskerar att ge felaktiga incitament.  

Utöver de felaktiga incitament som en centralt upphandlad effektreserv riskerar att 
skapa innebär upphandlingen också en kostnad. Kostnaden belastar de 
balansansvariga företagen. De balansansvariga har dock möjlighet att föra 
kostnaden vidare till elkunderna, antingen indirekt genom avtal med en elhandlare 
eller direkt till egna kunder. Kostnaden för effektreserven har hittills varit relativt 
låg.68 Huvudanledningen till detta är emellertid att det har funnits möjlighet för 
Svenska Kraftnät att upphandla relativt gamla kraftverk som inte har något 
alternativt användningsområde. Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning 
eftersom anläggningarna på sikt antingen kommer att utrangeras eller måste 
moderniseras. Vid en utrangering behöver anläggningarna ersättas av ny 
topplastproduktion alternativt avtalade förbrukningsreduktioner. Kostnaden för en 
eventuell effektreservsupphandling skulle då komma att öka väsentligt. En 
modernisering av de befintliga anläggningarna är också förenat med kostnader. Vid 
ett sådant scenario skulle följaktligen kostnaden för en eventuell 
effektreservsupphandling också öka. På lång sikt är det ur kostnadssynpunkt 
angeläget för elkunderna att marknaden kan undvika effektbrist utan en centralt 
upphandlad effektreserv.  

Energimarknadsinspektionen bedömer att strävan i första hand bör vara mot en 
effektiv marknadslösning snarare än mot en förändrad hantering av effektreserven 
eller en förändrad reglerlösning. Vid en effektiv marknadslösning garanteras en 
hög försörjningstrygghet genom att marknadens aktörer har incitament att, också 
vid effekttoppar, se till att utbud och efterfrågan balanseras. Övergången till en 
marknadslösning måste emellertid ske med hänsyn till de krav som ställs på 
försörjningstryggheten. En övergång till en marknadslösning ”för tidigt” kan 
generera en inadekvat försörjningstrygghet med risk för oacceptabelt höga 
samhällsekonomiska kostnader. 

                                                             
68 En redogörelse över effektreservens kostnad följer i bilaga 2.  
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Nordisk harmonisering i effektfrågan 
Eftersom Sverige är en del av den gemensamma nordiska elmarknaden är det av 
vikt att en eventuellt förändrad svensk hantering av effektfrågan är i linje med den 
nordiska elmarknadens långsiktiga strävan om mer harmonisering och fördjupad 
integration. Bland de nordiska systemoperatörerna finns en uttalad strävan att 
marknaden bör designas på så sätt att central intervention kan undvikas utan att 
försörjningstryggheten försämras. Huvudutgångspunkten för en framtida nordisk 
harmonisering bör således vara den gemensamma uppfattningen att det är 
marknadens ansvar att klara balansen mellan utbud och efterfrågan. De lösningar 
som väljs måste stödja en väl fungerande och effektiv marknad.  

Förutsättningarna för en effektiv marknadslösning finns på sikt 
Effektreserven infördes i syfte att stärka den relativt svaga effektbalans som rådde i 
början av 2000-talet. Det fanns en oro för att marknaden inte skulle klara att 
balansera utbud och efterfrågan i situationer med ett högt effektuttag.  

En förutsättning för en effektiv marknadslösning på effektproblematiken är att det 
föreligger en flexibilitet både på utbuds- och efterfrågesidan. 
Energimarknadsinspektionen bedömer att det är bristen på förbrukningsflexibilitet 
snarare än brist på utbudsflexibilitet som utgör huvudproblemet i effektfrågan. 

Utredningen konstaterar att det finns bättre förutsättningar för en 
marknadslösning nu än när en central effektreserv började upphandlas 2001. 
Exempel på förbättringar som skett är en ökad aktivitet bland de stora förbrukarna, 
en ökad andel timavräknade elkunder samt en fördjupad nordisk och europeisk 
integration. 

Energimarknadsinspektionen bedömer att det i framtiden är möjligt att bibehålla 
en ur effekthänseende hög försörjningstrygghet också utan en centralt upphandlad 
effektreserv genom incitamenten på elmarknaden. Denna effektiva 
marknadslösning på effektfrågan uppnås främst genom en ökad 
förbrukningsflexibilitet. Genom en tillräcklig förbrukningsflexibilitet kommer 
försörjningstryggheten på elmarknaden inte att vara ett problem. Detta eftersom 
elkundernas efterfrågan vid rådande pris inte kommer att överstiga det aktuella 
utbudet på marknaden.  

En fortsatt utveckling av elmarknaden är en förutsättning för en 
marknadslösning 
Att år 2011 helt ta bort en centralt upphandlad effektreserv innebär en risk för en 
försämrad försörjningstrygghet eftersom den förbrukningsflexibilitet som idag 
finns aktiverad på marknaden är otillräcklig. Det är heller inte sannolikt att 
förbrukningsflexibiliteten kommer att förändras väsentligt fram till 2011.  
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En förutsättning för en väl fungerande marknadslösning är en fortsatt utveckling 
av elmarknaden. Energimarknadsinspektionen har identifierat ett antal 
förändringar som på några års sikt kommer att ha en positiv inverkan på 
marknadens möjligheter att hantera effekttoppar.  

• En fortsatt ökad aktivitet hos de timmätta elförbrukarna 

Många av de förbrukare som idag är timmätta har endast varit det under ett par års 
tid. En rimlig utveckling är att priskänsligheten hos dessa kunder kommer att 
komma till uttryck i ökad utsträckning över tiden. Utöver det är det rimligt att anta 
en utveckling mot en generellt ökad prisvolatilitet.  

• Indelning av Sverige i elspotområden 

De nordiska energiministrarna gav i september 2008 systemoperatörerna i 
uppdrag att dela in Norden i ytterligare elspotområden. Detta innebär sannolikt att 
Sverige kommer att utgöra mer än ett elspotområde. Den ökade prisvolatiliteten 
som detta skulle innebära på regional nivå kommer att förstärka 
marknadsaktörernas incitament att anpassa produktion och förbrukning till 
rådande fysiska förutsättningar.  

• Fördjupad integration med andra länder 

Genom att Sverige blir mer sammanlänkat med andra länder kan det finnas ökade 
möjligheter att minska de nationella reserverna utan att försörjningstryggheten 
försämras. Potentialen för Sveriges och Nordens del ligger här framförallt i en ökad 
integration med kontinentala Europa eftersom effektuttaget på dessa elmarknader 
är relativt olikt det nordiska. Två förutsättningar måste vara uppfyllda för att 
utökad överföringskapacitet ska bidra till en ökad försörjningstrygghet. För det 
första att landet i fråga har en överkapacitet (egen produktion samt import från 
andra länder) avseende effekt i den givna situationen. För det andra att 
förbindelsen i denna situation kan användas för import till Sverige. En 
förutsättning är således att det angränsande landet har fysisk förmåga att exportera 
kraft i den uppkomna situationen.  

Energimarknadsinspektionens förslag till långsiktig lösning av 
effektfrågan 
Mot bakgrund av elmarknadens utveckling bedömer Energimarknadsinspektionen 
att det inom en överskådlig framtid är möjligt att bibehålla en ur effekthänseende 
hög försörjningstrygghet utan en centralt upphandlad effektreserv. Inspektionen 
föreslår nedan ett antal förändringsåtgärder som, parallellt med elmarknadens 
utveckling, förbereder för en marknadslösning. För att minimera risken för en 
försämrad försörjningstrygghet föreslår Energimarknadsinspektionen att en 
successiv övergång till en marknadslösning ska ske.  
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• Öka kvantiteten förbrukningsreduktioner i effektreserven 

Effektreserven bör innehålla en ökad andel förbrukningsreduktioner. Genom att 
upphandla en ökad kvantitet förbrukningsreduktioner ges ett direkt stöd till stora 
förbrukare att vidta åtgärder för ökad fokus på förbrukningsflexibilitet. 
Energimarknadsinspektionen bedömer att detta kommer att få en positiv inverkan 
på elmarknadens förbrukningsflexibilitet också efter det att 
effektreservsupphandlingen har upphört. En ökad kvantitet upphandlade 
förbrukningsreduktioner kommer att öka kunskapen kring elmarknaden i 
allmänhet och kring besparingspotentialen av att anpassa sitt effektuttag till 
rådande marknadspriser i synnerhet.  

Att öka kvantiteten upphandlade förbrukningsreduktioner innebär kortsiktigt 
ökade kostnader per upphandlad MW. Eftersom effektreservens totalomfattning 
samtidigt minskar är det emellertid inte givet att totalkostnaden för upphandlingen 
ökar. Upphandlingen kan dock kortsiktigt bli dyrare. Men den reformerade 
effektreservsupphandlingen syftar till att stimulera och förbereda för en effektiv 
marknadslösning där prisbildningen ger tillräckliga incitament till marknadens 
aktörer att hantera effekttoppar. På lång sikt bedömer 
Energimarknadsinspektionen således en ökad kvantitet upphandlade 
förbrukningsreduktioner som kostnadseffektivt.  

• Öka förbrukningsflexibiliteten bland de timmätta elkunderna 

Den största potentialen för ökad förbrukningsflexibilitet finns hos de stora 
elkunderna som redan idag har möjlighet till timvis avläsning. 
Energimarknadsinspektionen har i rapporten Elkunden som marknadsaktör – 
åtgärder för ökad förbrukningsflexibilitet lämnat förslag som syftar till att öka 
kunskapen och medvetenheten kring besparingspotentialen med en ökad aktivitet 
på elmarknaden. Inspektionen föreslår att Energimyndigheten till sitt allmänna 
uppdrag om informationsverksamhet mot företag inkluderar informationsinsatser 
kring hur förbrukningsflexibilitet kan användas samt att mål om 
förbrukningsflexibilitet införs i Energimyndighetens program för 
energieffektivisering i elintensiv industri (PFE).  

• Öka andelen timmätta kunder 

I ovan nämnda rapport föreslår Energimarknadsinspektionen även åtgärder som 
möjliggör en ökad förbrukningsflexibilitet genom ett ökat antal timmätta kunder. 
Inspektionen kommer under 2009 att undersöka möjligheterna till timmätning för 
de kunder som har nödvändig infrastruktur (dvs. elmätare som klarar timmätning) 
installerad.  

För marknadens effektivitet och funktion är långsiktighet och trovärdighet 
essentiellt. För att en effektiv marknadslösning ska kunna införas under åren efter 
2011 bör en tidplan för effektreservens utfasning fastställas. 
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Energimarknadsinspektionen föreslår en successiv nedtrappning av 
effektreservens omfattning med start 2011/12. Den primära anledningen till att 
Energimarknadsinspektionen bedömer att en nedtrappning av effektreserven är 
möjlig att påbörja redan 2011 är elmarknadens utveckling under 2000-talet hittills. 
Fram till 2011 kommer marknaden att ha utvecklats ytterligare, vilket kommer att 
innebära att mer förbrukningsflexibilitet kommer till uttryck på marknaden. 
Energimarknadsinspektionen bedömer att det då är möjligt att minska 
omfattningen på effektreserven med (minst) 250 MW. Och på ytterligare ett par års 
sikt bedömer Energimarknadsinspektionen att det finns förutsättningar att 
aktivera en än högre priskänslighet på elmarknadens efterfrågesida. Genom detta 
kommer behovet av effektreserven att minska ytterligare och en kritisk situation 
såsom en s.k. tioårsvinter kan klaras genom en mindre omfattande effektreserv 
samt de förbrukningsreduktioner som kommer att ske på frivillig basis på 
marknaden. Åtminstone vintern 2020/21 bedömer Energimarknadsinspektionen 
att tillräckligt mycket förbrukningsflexibilitet finns tillgänglig för att marknaden 
själv ska kunna klara en situation i paritet med en tioårsvinter.  

Utfasningen av effektreserven föreslås ske i totalt fem steg. Detta för att hänsyn ska 
tas till marknadens successiva utveckling. Det sista steget tas efter vintern 2019/20 
då effektreservsupphandlingen föreslås upphöra helt.  

Tabell 3 Energimarknadsinspektionens förslag till 
effektreservsupphandling 2011-20 

Vinter Maximal omfattning, MW 
Minsta andel 

förbrukningsreduktioner 

2011/12-2012/13 1 750 25 % 

2013/14-2014/15 1 500 50 % 

2015/16-2016/17 1 000 75 % 

2017/18-2019/20 750 100 % 

 

En utfasning av effektreserven bör dock inte ske utan att det säkerställs att 
marknaden utvecklas i önskvärd riktning. Detta ställer krav på en kontinuerlig 
övervakning av effektbalansen. Det ingår i Energimarknadsinspektionens allmänna 
uppdrag att verka för ”en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som 
genererar en säker tillgång på el […]”.69 I det sammanhanget är det naturligt att 
inspektionen kontinuerligt följer och analyserar förändringar som påverkar 
försörjningstryggheten avseende eleffekt. Energimarknadsinspektionen ser det 

                                                             
69 Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för budgetåret 2008, 
http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Styrdokument/Regleringsbrev%202008.pdf 
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även som angeläget att Svenska Kraftnät också fortsättningsvis årligen bedömer 
effektsituationen inför kommande vintrar. För att bedömningarna ska bli så 
verklighetsnära som möjligt är det viktigt att Svenska Kraftnät tar utvecklingen på 
marknaden i beaktande. En viktig faktor att bedöma och analysera är 
efterfrågesidans utveckling avseende priskänslighet. Genom detta kommer 
rapporten att utgöra en viktig kontrollstation över den förväntade effektsituationen 
för den då förestående vintern. Därmed ges marknadens aktörer, relevanta 
myndigheter och regeringen möjlighet att förhålla sig till marknadens möjlighet att 
upprätthålla effektbalansen.  
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8 Lagförslag och 
författningskommentar 

8.1 Förslag till lag om ändring i och om fortsatt giltighetstid 
av lagen (2003:436) om effektreserv 

Härigenom föreskrivs såvitt gäller lagen (2003:436) om effektreserv 

dels att lagen ska fortsätta att gälla till och med den 15 mars 2020. 

dels att 1 § ska ha följande lydelse, 

Nuvarande lydelse 

 

1 § Den myndighet som enligt  

8 kap. 1 § första stycket ellagen 
(1997:857) har systemansvaret för el (den 
systemansvariga myndigheten), har 
ansvaret för att en effektreserv om högst 
2 000 megawatt finns tillgänglig. 
Effektreserven skall skapas genom att 
den systemansvariga myndigheten ingår 
avtal dels med elproducenter om att 
ställa ytterligare produktionskapacitet till 
förfogande, dels med elanvändare om 
rätt att begränsa deras elförbrukning. 

Effektreserven skall vara ett komplement 
till den övriga produktionskapacitet som 
finns på elmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslagen lydelse 

 

1 § Den myndighet som enligt  

8 kap. 1 § första stycket ellagen 
(1997:857) har systemansvaret för el (den 
systemansvariga myndigheten), har 
ansvaret för att en effektreserv finns 
tillgänglig. Effektreserven ska skapas 
genom att den systemansvariga 
myndigheten, i enlighet med vad som 
anges i andra stycket, ingår avtal dels 
med elproducenter om att ställa 
ytterligare produktionskapacitet till 
förfogande, dels med elanvändare om rätt 
att begränsa deras elförbrukning. 

Effektreserven får uppgå till högst 1 750 
megawatt under perioden den 16 mars 
2011 till och med den 15 mars 2013, 
varav minst 25 procent ska utgöra 
kapacitet som möjliggjorts genom avtal 
med elanvändare. Under perioden den 
16 mars 2013 till och med den 15 mars 
2015 får effektreserven uppgå till högst 
1 500 megawatt, varav minst 50 procent 
ska utgöra kapacitet som möjliggjorts 
genom avtal med elanvändare. Under 
perioden den 16 mars 2015 till och med 
den 15 mars 2017 får effektreserven 
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uppgå till högst 1 000 megawatt, varav 
75 procent ska utgöra kapacitet som 
möjliggjorts genom avtal med 
elanvändare. Under perioden den 16 
mars 2017 till och med den 15 mars 2020 
får effektreserven uppgå till högst 750 
megawatt, varav 100 procent ska utgöra 
kapacitet som möjliggjorts genom avtal 
med elanvändare. 

Effektreserven skall vara ett komplement 
till den övriga produktionskapacitet som 
finns på elmarknaden. 

 

Övergångsbestämmelser  

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2011 

8.2 Författningskommentar 
1 § Den myndighet som enligt 8 kap. 1 § första stycket ellagen (1997:857) har 
systemansvaret för el (den systemansvariga myndigheten), har ansvaret för att 
en effektreserv finns tillgänglig. Effektreserven ska skapas genom att den 
systemansvariga myndigheten, i enlighet med vad som anges i andra stycket, 
ingår avtal dels med elproducenter om att ställa ytterligare produktionskapacitet 
till förfogande, dels med elanvändare om rätt att begränsa deras elförbrukning. 

Effektreserven får uppgå till högst 1 750 megawatt under perioden den 16 mars 
2011 till och med den 15 mars 2013, varav minst 25 procent ska utgöra kapacitet 
som möjliggjorts genom avtal med elanvändare. Under perioden den 16 mars 
2013 till och med den 15 mars 2015 får effektreserven uppgå till högst 1 500 
megawatt, varav minst 50 procent ska utgöra kapacitet som möjliggjorts genom 
avtal med elanvändare. Under perioden den 16 mars 2015 till och med den 15 
mars 2017 får effektreserven uppgå till högst 1 000 megawatt, varav minst 75 
procent ska utgöra kapacitet som möjliggjorts genom avtal med elanvändare. 
Under perioden den 16 mars 2017 till och med den 15 mars 2020 får 
effektreserven uppgå till högst 750 megawatt, varav 100 procent ska utgöra 
kapacitet som möjliggjorts genom avtal med elanvändare. 

Effektreserven skall vara ett komplement till den övriga produktionskapacitet 
som finns på elmarknaden. 
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I det första stycket införs ändringar som innebär att en högsta nivå på 
effektreserven inte längre anges här och att effektreserven istället ska skapas på 
sätt som anges i andra stycket.  

I det andra stycket införs ändringar som innebär att det preciseras hur stor 
effektreserven högst får vara under tiden den 16 mars 2011 till och med den 15 
mars 2020, då lagen upphör att gälla, samt hur stor andel av effektreserven som 
ska utgöra avtal med elanvändare om förbrukningsreduktion. Effektreserven får 
uppgå till högst 1 750 megawatt under perioden den 16 mars 2011 till och med den 
15 mars 2013 och minst 25 procent av effektreserven ska utgöra avtal med 
elanvändare. Under perioden den 16 mars 2013 till och med den 15 mars 2015 får 
effektreserven uppgå till högst 1 500 megawatt, varav minst 50 procent ska utgöra 
avtal med elanvändare. Under perioden den 16 mars 2015 till och med den 15 mars 
2017 får effektreserven uppgå till högst 1 000 megawatt, varav minst 75 procent ska 
utgöra avtal med elanvändare. Under perioden den 16 mars 2017 till och med den 
15 mars 2020 får effektreserven uppgå till högst 750 megawatt, varav 100 procent 
ska utgöra avtal med elanvändare. 

Ett nytt tredje stycke införs. Innehållet motsvaras av det andra stycket i dess 
tidigare lydelse.  
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9 Konsekvensanalys 
Energimarknadsinspektionen föreslår att lagen ( 2003:436) om effektreserv ska 
fortsätta att gälla samt att effektreserven successivt ska minskas och att en bestämd 
andel av effektreserven ska avse förbrukningsreduktioner. Förändringen påverkar 
framförallt Affärsverket svenska kraftnät, balansansvariga företag, 
elhandelsföretag, elproducenter samt Sveriges elkunder och då i synnerhet stora 
elförbrukare med möjlighet till att erbjuda effektreduktioner inom ramen för 
effektreserven.  

9.1 Affärsverket svenska kraftnät 
Förslaget innebär att Svenska Kraftnät fortsätter att upphandla en effektreserv till 
och med vintern 2019/20. Genom detta kommer Svenska Kraftnät att också 
fortsättningsvis ha ett visst ansvar för den svenska försörjningstryggheten avseende 
eleffekt.  

Förslaget innebär att omfattningen på effektreserven stegvis minskas. Förslaget 
innebär samtidigt en striktare reglering avseende förhållandet mellan 
produktionsresurser och förbrukningsreduktioner jämfört med vad som är fallet 
idag. Eftersom långsiktiga spelregler är viktigt för marknadens funktion bör 
fördelningen mellan produktionsresurser och förbrukningsreduktioner slås fast i 
lag och inte överlåtas till att löpande beslutas av Svenska Kraftnät. Vad dessa 
förändringar sammantaget innebär för kostnaden för effektreserven är osäkert. Å 
ena sidan bidrar den minskade omfattningen på reserven till att minska 
kostnaderna. Å andra sidan innebär den ökade andelen förbrukningsreduktioner 
sannolikt till ökade kostnader eftersom förbrukningsreduktioner historiskt har 
visat sig vara dyrare än produktionsreserver. Oavsett den kortsiktiga 
kostnadsutvecklingen för effektreserven bedömer Energimarknadsinspektionen att 
den långsiktiga kostnaden för hanteringen av effektproblematiken kommer att 
minska som en följd av en mer flexibel efterfrågan som den förändrade 
effektreservsupphandlingen kommer att bidra med. 

9.2 Balansansvariga företag 
Svenska Kraftnät finansierar effektreserven genom de balansansvariga företagen. 
En ökad kostnad för effektreserven kommer således att innebära ökade kostnader 
för de balansansvariga företagen samtidigt som en minskad kostnad för 
effektreserven innebär minskade kostnader för de balansansvariga. De 
balansansvariga företagen har i sin tur möjlighet att påföra sina kunder 
(elhandelsföretag och elkunder) kostnaden som effektreservsupphandlingen 
medför.  
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9.3 Elhandelsföretag 
Förändrade kostnader för effektreservsupphandlingen innebär också 
ökade/minskade kostnader för elhandelsföretagen, antingen direkt i de fall där 
elhandelsföretaget också är balansansvarigt företag eller också indirekt genom en 
ökad kostnad för att ersätta ett annat företag att ta på sig elhandelsföretagets 
balansansvar. Elhandelsföretagen har emellertid möjlighet att påföra elkunderna 
eventuella kostnadsökningar. Samtidigt torde konkurrensen på 
elhandelsmarknaden innebära att eventuella kostnadsminskningar för 
effektreserven också kommer elkunderna till del.   

9.4 Elproducenter 
Den reducerade omfattningen på effektreserven samt en ökad andel upphandlade 
förbrukningsreduktioner kommer att innebära en väsentligt minskad andel 
upphandlade produktionsresurser. Detta får effekter för de elproducenter som har 
för avsikt att lämna in anbud till effektreservsupphandlingen fr.o.m. 2011. 
Möjligheten att bli upphandlad minskar och därmed minskar producenternas 
sammantagna intäkter av effektreservsupphandlingen. På längre sikt innebär detta 
sannolikt att vissa av anläggningarna som ingått i effektreserven utrangeras.  

9.5 Elkunder 
Eventuella ökade kostnader för effektreservsupphandlingen kommer att innebära 
att Sveriges elkunder får ökade kostnader. Det bör emellertid noteras att kostnaden 
för effektreservsupphandlingen utgör en mycket begränsad del av en elkunds totala 
elkostnad (i dagsläget t.ex. cirka trettio kronor per år för en villaägare med elvärme 
och cirka två kronor per år för en lägenhetskund). På kort sikt innebär förslaget att 
Sveriges elkunder kan få betala ett högre pris för effektreserven. På lång sikt 
innebär förslaget emellertid att effektreserven helt tas bort år 2020. Detta innebär 
en långsiktigt minskad kostnad för konsumentkollektivet.  

Den ökade andelen upphandlade förbrukningsreduktioner får effekter för stora 
elkunder som har möjlighet att vid effekttoppar reducera sin elförbrukning mot 
den ersättning som effektreservsupphandlingen kan erbjuda. För de elkunder som 
upphandlas i effektreserven innebär ersättningen ett direkt stöd för att möjliggöra 
effektreduktioner. Eventuella åtgärder och de ökade kunskaperna om elmarknaden 
som detta medför kommer att vara till nytta för det aktuella företaget också efter 
det att avtalet med Svenska Kraftnät gått ut.  

Genom att förslaget innebär en minskad omfattning på 
effektreservsupphandlingen kan också försörjningstryggheten avseende eleffekt 
komma att påverkas. För Sveriges elkunders del innebär en förändrad 
försörjningstrygghet en förändrad sannolikhet för störningar i elleveranserna. En 
minskad omfattning på effektreserven innebär minskade möjligheter för Svenska 
Kraftnät att hantera en ur effektsynpunkt kritisk situation. 
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Energimarknadsinspektionen bedömer emellertid att elmarknadens utveckling 
från början av 2000-talet till 2011 innebär att en minskad omfattning på 
effektreserven är möjlig utan att försörjningstryggheten kommer att vara lägre 2011 
än vad som var fallet när effektreserven började upphandlas i början av 2000-talet. 
Inspektionen bedömer vidare att elmarknadens fortsatta utveckling kommer göra 
att en ytterligare nedtrappning, och år 2020 en utfasning, av effektreserven möjlig 
utan att den svenska försörjningstryggheten avseende eleffekt har försämrats. Det 
föreligger dock en risk att elmarknaden inte utvecklas i den riktning som 
Energimarknadsinspektionen bedömer som sannolik per dags dato. I händelse av 
att det skulle bli fallet innebär förslaget till nedtrappning och utfasning av 
effektreserven att försörjningstryggheten för elkunderna försämras. Det ingår i 
Energimarknadsinspektionens uppdrag att verka för en situation där elkunderna 
har en säker tillgång på el. I det sammanhanget är det naturligt att inspektionen 
kontinuerligt följer och analyserar förändringar som påverkar 
försörjningstryggheten avseende eleffekt. Inspektionen bedömer också att det är av 
vikt att Svenska Kraftnät fortsätter att bevaka och analysera effektbalansen 
kontinuerligt. 
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Bilaga 1 Tidigare studier 
Effektfrågan har behandlats i ett flertal tidigare utredningar och akademiska 
studier. Nedan sammanfattas de senaste årens publikationer, med tonvikt på 
myndighetsutredningar samt studier inom ramen för forskningsprogrammet 
Market Design.  

Energimarknadsinspektionen (2006) – Prisbildning och konkurrens 
på elmarknaden 
Under 2005-06 genomförde Energimarknadsinspektionen en omfattande 
utredning över den svenska och den nordiska elmarknaden. Effektproblematiken 
ingick inte som en huvuddel, men behandlades likväl översiktligt. 
Energimarknadsinspektionen argumenterar mot ett statligt ansvar för 
effektreserven genom att ”investeringar i topplastproduktion och system för 
frivillig lastreduktion endast kommer till stånd om de kan finansieras inom ramen 
för de regler som gäller för upphandling av effektreserven”. Inspektionen 
konstaterar vidare att detta ”kan leda till ett behov av en successivt allt större 
upphandlad effektreserv”. Avslutningsvis ansåg Energimarknadsinspektionen att 
ett statligt ansvar för effektreserven inte tycks vara en långsiktigt stabil hantering 
av effektproblematiken.  

Energimarknadsinspektionen för också ett resonemang kring situationer då det är 
svårt att uppnå balans mellan inmatning och uttag i ett visst område på grund av 
överföringsbegränsningar (flaskhalsar). Inspektionen bedömde att ett sätt att 
hantera den typen av situationer genom marknaden är att dela Sverige i två 
elspotområden; norr och söder med en gräns norr om Dalälven (snitt 2).  

Svenska Kraftnät 
Svenska Kraftnät har under 2000-talet bl.a. genomfört två större utredningar kring 
hur effektfrågan bör hanteras.  

I rapporten ”Effektförsörjning på den öppna elmarknaden”70 har tre modeller 
tagits upp för att hantera effektfrågan: 

Reglering som bygger på olika former av tvingande ålägganden för elmarknadens 
aktörer att upprätthålla kapacitet. Detta innebär en partiell återreglering som kan 
hämma effektiviteten på elmarknaden. 

Centralt upphandlad och kollektivt finansierad kapacitet är den modell 
som kan sägas används idag genom den övergångslösning som Svenska Kraftnät 
genomfört Risken med denna modell är att elmarknaden fungerar sämre om det 

                                                             
70 Svenska Kraftnät (2002).  
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förutsätts att sådana centralt upphandlade resurser ska öka efterhand som 
effektbalansen försvagas i övrigt. 

Öppna marknadslösningar bygger på en tilltro till att effektbalansen kan klaras 
genom att de företag som är verksamma på elmarknaden har tillräckliga skäl för att 
upprätthålla kapacitet. De viktiga incitamenten ligger i den timvisa prisbildningen 
för leveranser på den fysiska elmarknaden Elspot och för uttag av kraft från 
Svenska Kraftnäts balanstjänst.  

Möjligheterna att minska effekttopparna genom åtgärder på förbrukningssidan är 
ofta ekonomiskt fördelaktigt. Förutom betydelsen av den fysiska effektbalansen är 
en flexibilitet i förbrukningsledet nödvändig för att stabilisera prisbildningen på el 
vid höga förbrukningsnivåer. 

Rapportens slutsats är att tillgången på effekt ska åstadkommas genom 
marknadsekonomiska mekanismer. Marknadspriset för fysiska timleveranser 
måste tillåtas vara fritt rörligt för att kunna avspegla verkliga knapphets- och 
kanske bristtillstånd i effekt. 

I den senaste rapporten, ”Effekttillgänglighet efter februari 2008”71, redovisas hur 
arbetet fortskrider med att ta fram en marknadsbaserad lösning för att upprätthålla 
effektbalansen vid extrema förbrukningstoppar efter februari 2008, dvs. efter det 
att lagen om effektreserv initialt skulle ha upphört. Svenska Kraftnät bedömer att 
det är mindre sannolikt att marknadskrafterna själva kommer att se till att 2000 
MW, som nu ingår i effektreserven, skulle finnas tillgängliga utan särskilda 
åtgärder. En marknadslösning är det önskvärda på lång sikt men Svenska Kraftnät 
förordade en övergångslösning (på maximalt fem år) där de balansansvariga 
företagen ansvarar för att en effektreserv tillhandahålls.  

Elforsk 
Inom ramen för forskningsprogrammet Market Design har Elforsk gett ut ett flertal 
rapporter som behandlar frågan om hur effektproblematiken kan lösas. 

I ”Metoder att säkra toppeffekt på avreglerade marknader”72 behandlas hur priser 
på reservkraft ska sättas. Systemet bör hålla så mycket effekt i reserv att den 
marginella kostnaden för reserveffekt under varje drifttimme är lika med 
elkundernas samlade marginella betalningsvilja för reserveffekt.  

Det krävs två priser för att ge leverantörerna incitament att hålla en från 
samhällsekonomisk synpunkt effektiv mängd reserveffekt. Det ena är ett pris på 
den balanskraft som faktiskt levereras och det andra är ett pris på den reservkraft 
som hålls tillgänglig för att eventuellt utnyttjas för produktion av balanskraft. 

                                                             
71 Svenska Kraftnät (2006b) 
72 Amundsen och Bergman (2001) 
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Priset på reservkraft kan bestämmas som skillnaden mellan priset på balanskraft 
och den marginella kostnaden för balanskraft vid extrema avvikelser mellan faktisk 
och förväntad förbrukning. Systemoperatören vet i dessa fall inte hur stor kvantitet 
reserveffekt som kommer att ställas till förfogande. För att bestämma tillgången på 
reserveffekt i förväg kan ett ”kvantitetsbaserat” system användas där priset 
fastställs på en särskild marknad för reserveffekt. 

De typiska kontrakten på elmarknaden innebär att de i förväg bestämda priserna 
ofta är bundna för en längre tidsperiod vilket innebär att konsumentpriserna under 
höglastperioder är lägre än den marginella produktionskostnaden under dessa 
perioder. Konsumenterna har därför inte några ekonomiska incitament att 
kortsiktigt anpassa sin elförbrukning till rådande knapphetsförhållanden på 
elmarknaden. 

I rapporten ”Effektkapacitet hos kunderna”73 konstateras att det är osannolikt att 
någon med dagens marknadslösning kommer att hålla produktion i reserv. Det är 
väldigt dyrt att hålla produktionsanläggningar i reserv och ett enklare och billigare 
sätt att eliminera risken att kraften inte kommer att räcka till är därför att påverka 
kunderna att dra ner på förbrukningen.  

För att testa priskänsligheten hos hushållen gjordes ett försök vintern 2003 och 
2004. Kunder aviserades via e-post eller sms om tidpunkt och nivå på högpris. 
Deltagande kunder visade generellt en omfattande vilja, förmåga och uthållighet att 
minska elförbrukningen under tidpunkter för högt pris. Effekten reducerades med i 
genomsnitt minst femtio procent vid tidpunkter för högt elpris.  

Vid intervjuer med ett fyrtiotal mellanstora förbrukare bedömdes potentialen för 
effektneddragning uppgå till mellan 300 och 340 MW. I projektet ”Industribud” 
besöktes tjugo industriföretag, sju balansansvariga företag, ett värmeföretag och 
fyra landsting. Vid besöken framkom potentialer på cirka 900 MW i 
effektreduktion och cirka 100 MW i ökad elproduktion. För att uppnå hela 
potentialen krävs dock mycket höga priser (crika 13 kr/kWh) 

Direktstyrning hos kunder – s.k. mjukelvärme, utfördes som ett 
demonstrationsprojekt vintern 2003-2004. Elvärmen fjärrstyrdes ned med 67 
procent och en genomsnittlig styrbar effekt på 4-5 kW per småhus visades. Inga av 
kunderna hörde av sig och klagade på värmen efter styrtillfällena. 

I ”Affärsmodeller för ökad efterfrågerespons på elmarknaden”74  hävdas att de 
flesta elmarknader har ett uppenbart marknadsmisslyckande i det faktum att det 
saknas en fungerande efterfrågesida. Det främsta skälet till detta är att 
prisresponsen är liten då prissignalerna inte når fram till en stor del av kunderna. 
Ett antal modeller har tagits fram där utgångspunkten är att få kunderna att svara 

                                                             
73 Fritz (2006) 
74 Damsgaard och Fritz (2006) 
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på den ordinarie marknadens signaler och inte att skapa ett system där 
efterfrågesidan ska bidra som en snabb störningsreserv. 

Fastpris med returrätt 

Kunden prissäkrar en bestämd volym, samt köper variationer till spotpris (dvs. 
”säljer tillbaka” om förbrukningen är mindre än den bestämda volymen). 
Leverantören kan på så vis köpa tillbaka elen till spotpris från kunden i form av 
förbrukningsreduktion istället för att köpa el till spotpris på Nord Pool. 

Dynamisk tidstariff (Critical Peak Pricing) 

Kunden har ett fast pris på sin förbrukning med undantag för ett antal timmar som 
definieras som kritiska. Vid dessa tillfällen sätts priset extra högt för att stimulera 
förbrukningsreduktioner. Kunden har, i de försök som gjorts, aviserats om 
högprisperioder dagen innan via sms. 

Fjärrstyrning av små kunder/Avtalad effektreduktion 

Denna modell innebär att man avtalar om bortkoppling i situationer när vissa 
kriterier uppfylls.  

Aggregering av reservkraftanläggningar 

Existerande reservkraftverk anpassas så att de kan utnyttjas som en effektreserv. 
Där utmatning av kraft är omöjlig kan det vara fullt tillräckligt att förbrukaren som 
har reservaggregatet reducerar sina inköp av kraft genom att köra 
reservkraftaggregatet.  

Återköp av kraft 

Stora kunder lämnar löpande bud till sin elleverantör med uppgift om vilken 
ersättning som krävs för att reducera förbrukningen. 

I rapporten ”Timmätning för alla”75 påpekas att den största potentialen för 
efterfrågeflexibilitet finns hos hushållskunder, och då speciellt hos hushåll med 
elvärme. En grundförutsättning för att denna potential ska kunna utnyttjas är att 
timräkning införs. 

För kunden uppstår både individuella och kollektiva fördelar om timavläsning 
tillämpas. Bättre tariffer och bättre styrmöjligheter bör leda till ett mer 
kostnadseffektivt elsystem och på sikt lägre priser och högre leveranssäkerhet. 
Kunden kan ges möjlighet att få bra betalt för att minska sin elanvändning när det 
är som dyrast. Bättre statistik och uppföljning kommer också att kunna leda till 
lägre elanvändning. För elleverantören skulle timavläsning innebära möjligheter 
att erbjuda nya tariffer som är attraktiva för kunden för att de ger 

                                                             
75 Badano m.fl. (2007) 
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besparingsmöjligheter och samtidigt intressanta för elleverantören för att det 
minskar dennes riskexponering. För nätägarna är en fördel att man slipper 
schablonavräkningen. Genom smarta nättariffer kan nätets kapacitet utnyttjas 
effektivare och kunden kan dessutom erbjudas styrning och övervakning för att 
optimera sin elanvändning såväl mot nättariffen som mot elhandelstariffen. 

Erfarenheter från andra länder visar att signifikanta reduktioner av effekttoppar 
kan åstadkommas genom att erbjuda rörliga elpriser till hushållskunder. Ju mer 
fritt priset tillåts variera desto större blir reduktionen. 

IEA (2008)76 – Energy Policies of IEA Countries: Sweden 2008 
Review 
International Energy Agency (IEA) genomför kontinuerligt s.k. in-depth reviews av 
enskilda länder. I maj 2008 publicerades en sådan genomgång av situationen på 
energimarknaderna i Sverige och av den svenska energipolitiken. Detta var den 
första IEA-genomgången av Sverige sedan 2004. I genomgången berörs 
effektfrågan mycket kort.77 IEA identifierar konsumenternas möjligheter att 
reducera förbrukningen vid effekttoppar som en del av lösningen på effektfrågan; 
Sverige bör ”give priority to market-based measures in responding to peak demand 
[…]”. IEA förespråkar således en marknadslösning av effektproblematiken 
eftersom central intervention på marknaden (t.ex. effektreserv) riskerar att 
missgynna investeringar och åtgärder för ökad förbrukningsflexibilitet.  

                                                             
76 IEA (2008a) i referenslistan 
77 Sid. 54-55 
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Bilaga 2 Effektreserven – bakgrund, 
utveckling och användning 
I det följande beskrivs mer detaljerat bakgrunden till effektreserven, vilka 
anläggningar som effektreserven omfattar och tidigare har omfattat samt hur 
reserven har använts.   

En försvagad effektbalans – bakgrunden till effektreservens 
tillkomst 
Innan elmarknadsreformen 1996 var risken för effektbrist mycket liten eftersom de 
största producenterna, enligt upprättade avtal, hade fysisk leveransskyldighet. 
Därmed bedömdes produktionskapaciteten som tillräcklig för att i varje situation 
förse Sveriges elkunder med el. Detta skedde bland annat genom att 
elproducenterna hade krav på sig att reinvestera i relativt stor omfattning. Efter 
elmarknadsreformen bedömde emellertid producenterna att flera av de befintliga 
anläggningarna var olönsamma och dessa anläggningar lades i malpåse. 
Effektbalansen, det vill säga skillnaden mellan det högsta momentana effektuttaget 
och den förväntade produktionskapaciteten, kom därmed att försämras, se Figur 2.  

Figur 2 Sveriges effektbalans 1995-2009 
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Då differensen mellan produktionskapaciteten och det högsta effektuttaget under 
slutet av 1990-talet krympte skapades en oro över marknadens möjlighet att 
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momentant möta toppar i elförbrukningen. Som ett resultat av detta ingicks en 
överenskommelse om en effektreserv mellan branschorganisationen Svensk Energi 
och systemoperatören Svenska Kraftnät 2001. Den reserven omfattade 1 000 MW 
och var finansierad av de balansansvariga företagen. Regeringen gav därefter 
Svenska Kraftnät i uppdrag att upphandla ytterligare 400-600 MW i tillkommande 
effektreserv under 2002 och 2003. Från 2003 har Svenska Kraftnät, i enlighet med 
den tillfälliga lagen om effektreserv, ansvarat för att se till att en effektreserv finns 
tillgänglig under den tid på året då effektbrist är mest sannolikt (för närvarande 
från mitten på november till mitten på mars).78 Omfattningen på reserven har 
sedan 2003/04 varit maximalt 2 000 MW.  

Vintrarna 2006/07 och 2007/08 har varit relativt milda och därmed har 
effektbalansen, som synes i figur 2, inte varit ansträngd. I händelse av att vintern 
2008/09 blir en så kallad tioårsvinter så föreligger dock en risk för effektbrist. På 
ytterligare ett par års sikt bedömer Svenska Kraftnät emellertid effektbalansen som 
”relativt gynnsam”. Detta är främst en följd av de investeringar som är planerade i 
ytterligare produktionskapacitet i framförallt kärnkraft (1 200 MW) och 
elproduktion i kraftvärmeverk samt inom industrin, så kallat mottryck (800-900 
MW). På sikt kan också vindkraftens utbyggnad komma att ge ett ökat bidrag till 
effektbalansen. (Svenska Kraftnät, 2008a, och Svenska Kraftnät, 2008b)  

Oljekondenskraftverken utgör stommen i effektreserven 
Resurserna i effektreserven består av produktionsresurser och av 
förbrukningsreduktioner inom industrin. Effektreserven upphandlas för en eller 
flera vintrar i taget. I tabell 1 redovisas de anläggningar som upphandlats i 
effektreserven för åren 2003-09.  

Tabell 4 Anläggningar upphandlade i effektreserven 2003-09 

Anläggning Typ 
Antal 

MW 
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

Arendal gasturbin 60 x x   x x   

Aros olja 243 x x x   x x 

AV Reservkraft reduktion/

produktion 

65         x   

Bråvalla olja 230   x   x     

Bäcks gasturbin 11       x     

                                                             
78 Lag 2003:436.  
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Antal 
Anläggning Typ 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

MW 

Gunnarsbo gasturbin 38-

40 

x x x x   x 

Göteborg Energi förbrukn.-

reduktion 

16-

78 

    x x x x 

Hallstavik gasturbin 110-

120 

x x x x x   

Holmen förbrukn.-

reduktion 

40-

260 

x   x x x x 

Hydro Kraft förbrukn.-

reduktion 

30 x x         

Hydro Polymers förbrukn.-

reduktion 

30     x x x   

Höganäs förbrukn.-

reduktion 

22     x x     

Ineos Sverige AB förbrukn.-

reduktion 

30           x 

Karlshamn olja 330-

660 

        x x 

Karskär kondenstur

bin 

125 x x x   x x 

Kema Nord förbrukn.-

reduktion 

15   x   x     

Koncentra förbrukn.-

reduktion 

41   x         

Kubikenborg 

Alum. 

förbrukn.-

reduktion 

75 x           

Lahall gasturbin 120 x x x x x   

Marviken olja 200 x x x x x   

Outokumpu förbrukn.-

reduktion 

40   x         
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Antal 
Anläggning Typ 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

MW 

Rottneros förbrukn.-

reduktion 

31-

33 

      x   x 

Scan Dust förbrukn.-

reduktion 

15-17   x x x x x 

Slite gasturbin 120 x x x x     

Stallbacka gasturbin 80 x           

Stenungsund olja 500 x x x x x x 

Stora Enso förbrukn.-

reduktion 

70-

200 

    x x x x 

Tekniska Verken gaskombi 47   x         

Visby diesel 35-

36 

x x x x     

K Ä L L A :  S V E N S K A  K R A F T N Ä T  

Produktionsresurser utgör den största delen av effektreserven. Det är framförallt 
de stora oljekondensanläggningarna som bidrar med en stor andel. Vattenfalls 
oljekraftverk i Stenungsund (500 MW) har exempelvis varit med i effektreserven 
under samtliga år. Också de andra oljekondensanläggningarna har under åren 
bidragit med relativt mycket effekt; Vattenfalls kraftverk i Marviken (200 MW) 
utanför Norrköping har ingått i effektreserven samtliga år fram till vintern 
2007/08 och Arosverket (243 MW) i Västerås, ägt av Mälarenergi, har ingått i 
effektreserven samtliga år utom 2006/07. Vidare har E.ONs anläggning i Bråvalla 
(230MW), utanför Norrköping, upphandlats i effektreserven under två år och delar 
av Karlshamnsverket (totalt tre block a 330 MW), ägt av E.ON och Fortum genom 
Karlshamns Kraft, ingår i effektreserven sedan hösten 2007.  

Förbrukningsreduktioner inom industrin utgör en betydande andel av de cirka 
2 000 MW som totalt upphandlas totalt. Andelen förbrukningsreduktioner har 
varierat från år till år, se Figur 3.  
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Figur 3 Förbrukningsreduktioner upphandlade i effektreserven 2003-
09 

0

100

200

300

400

500

600

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

M
W
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För närvarande utgör förbrukningsreduktioner cirka 300 MW eller 15 procent av 
effektreserven. Under åren 2005/06-2006/07 var andelen emellertid över 25 
procent. Ett antal industriföretag har dock ingått i effektreserven i varierad 
omfattning så gott som alla år, exempelvis Holmen (40-260 MW), Stora Enso (70-
200 MW), Scan Dust (15-17 MW) och Göteborg Energi (16-78 MW).  

Kostnaden för effektreserven 
Svenska Kraftnäts upphandling av en effektreserv finansieras av de 
balansansvariga företagen och har årligen kostat i genomsnitt drygt 150 miljoner 
kronor, se Tabell 5. Notera att kostnaderna som uppges är nettokostnaderna, dvs. 
bruttokostnader minus eventuella återbetalningar som skett till de balansansvariga 
företagen efter den aktuella vintern. Återbetalningar sker när inte hela den uttagna 
bruttokostnaden behövs för finansieringen av effektreserven för en vinter.  

Tabell 5 Kostnaden för effektreserven samt återbetalningen till de 
balansansvariga, Mkr 

  03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

Nettokostnad 178 190 161 131 122  86 

Återbetalning - 25 46 44 29 - 

K Ä L L A :  S V E N S K A  K R A F T N Ä T  
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Kostnadstrenden är minskade kostnader för reserven. Under de första åren var 
kostnaden närmare 200 miljoner kronor för att under de senaste vintrarna uppgå 
till cirka 120-130 miljoner kronor. Det är emellertid rimligt att anta att 
upphandlingskostnaden skulle komma att öka på längre sikt eftersom möjligheten 
att upphandla kraftverk utan alternativa användningsområden inte kan bestå 
långsiktigt utan att anläggningens ägare får ersättning också för fasta kostnader, se 
kapitel 7.  

Alternativa användningsområden 
Anläggningarna som ingår i effektreserven används inte endast vid nationell 
effektbrist. Anläggningarna kan också aktiveras vid regional effektbrist, av system- 
och balansskäl, för mothandel till följd av överföringsbegränsningar i stamnätet 
samt av respektive anläggnings ägare. Anledningen till att Svenska Kraftnät 
använder dessa anläggningar också av skäl som inte är kopplade till 
effektproblematiken är ekonomisk. Det är ofta nämligen billigare för Svenska 
Kraftnät att, t.ex. vid mothandel, aktivera resurser ur effektreserven än att använda 
t.ex. störningsreserven. Svenska Kraftnät aktiverar således den reserv som är mest 
kostnadseffektiv i den givna situationen. Att Svenska Kraftnät använder en 
anläggning som är upphandlad i effektreserven för annat syfte än för att hantera en 
situation med nationell effektbrist betyder således inte att situationen inte hade 
kunnat hanteras utan den aktiverade anläggningen.  

Effektreserven bjuds för närvarande endast in på reglerkraftmarknaden. Avtalen 
som Svenska Kraftnät tecknar innebär att dessa resurser kan avropas mot en 
avtalad rörlig ersättning samt eventuell startkostnad. För att resurserna i så liten 
grad som möjligt ska påverka förutsättningarna för de normala 
marknadsmekanismerna att lösa den uppkomna situationen är det i samförstånd 
mellan Svenska Kraftnät och de balansansvariga överenskommet att priset på 
uppreglering ska sättas relativt högt, minst 8 000 kronor/MWh plus den använda 
resursens rörliga kostnad samt eventuella startkostnader.  

Det finns förslag om att effektreserven i ett första skede ska bjudas in på 
spotmarknaden. När reserven inte får tillslag på spotmarknaden ska den, enligt 
förslaget, även bjudas in på reglerkraftmarknaden.79 Huruvida detta förslag 
kommer att implementeras och i så fall när är vid publiceringen av denna rapport 
oklart.  

Specialreglering 
Svenska Kraftnät har möjlighet att avropa resurserna i effektreserven inte bara vid 
nationell effektbrist utan också vid så kallad regional effektbrist. Med regional 

                                                             
79 Se protokoll från elmarknadsrådets möte 2008-09-17 (protokoll 3/2008), http://www.svk.se/Om-
oss/Rad/Elmarknadsradet1/ 
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effektbrist avses att det råder ett underskott av el i ett visst område och detta trots 
att balans mellan uttag och inmatning råder på nationell nivå. Svenska Kraftnät 
benämner den typen av åtgärd som specialreglering. Anledningen till den regionala 
effektbristen är att överföringskapaciteten i stamnätet inte är tillräcklig för att 
transportera elen från över- till underskottsområdet. Problematiken med regional 
effektbrist är således förknippad med överföringsbegränsningar (flaskhalsar) i 
stamnätet. Regional effektbrist förekommer endast i södra Sverige.80  

Balans- eller systemskäl 
På den nordiska reglerkraftmarknaden finns både kommersiella bud, effektreserv 
(under perioden 16 november – 15 mars) och störningsreserv. Vid aktivering av 
balansskäl kommer de kommersiella buden att aktiveras först och därefter 
effektreservens olika bud. Om dessa resurser inte skulle räcka till kan även resurser 
i störningsreserven nyttjas. Om det i driftsituationen finns ledig kapacitet på nätet 
använder systemoperatörerna de billigaste resurserna för balansering av systemet 
oberoende av i vilket land dessa finns.  

Vid aktivering av systemskäl väljs de resurser som, givet tillfredsställande 
geografiskt läge samt tillräcklig uthållighet och repeterbarhet, är billigast oavsett 
om de är kommersiella, effekt- eller störningsreserver. När störningsreserven har 
aktiverats ska andra resurser färdigställas så att 1 200 MW störningsreserv kan 
hållas. Det är dessutom beslutat att om resurserna i effektreserven ska användas av 
balansskäl ska först alla kommersiella bud till reglerkraftmarknaden användas 
även om dessa har ett högre pris än vad effektreservens resurser har. Anledningen 
till det upplägget är att subventionerade resurser inte ska konkurrera med 
kommersiella resurser. 

Mothandel för att hantera överföringsbegränsningar 
Även regelverket kring utlandshandel och snitthantering81 internt i landet påverkar 
hur effektreserven utnyttjats. Om det redan i planeringsskedet, dagen innan 
driftdygnet, visar sig att förväntad överföring på utlandsförbindelserna riskerar att 
leda till ett ”för” stort flöde genom något av de svenska snitten kommer Svenska 
Kraftnät att reducera handelskapaciteten på utlandsförbindelserna och på så sätt 
minska efterfrågan på elöverföring genom Sverige. Sådana begränsningar görs 
redan i planeringsskedet. Om något av de svenska snitten bedöms bli begränsande 
närmare drifttimmen (t.ex. på grund av att någon produktionsanläggning inte kan 
producera som förväntat) är det emellertid inte möjligt för Svenska Kraftnät att 

                                                             
80 Söder om snitt 2 (söder om Dalälven) eller söder om snitt 4 (söder om Ringhals och Oskarshamn).  
81 Med snitthantering avses hanteringen av trånga sektorer i elnätet där överföringsbegränsningar/flaskhalsar 
uppstår. Dessa sektorer benämns ofta som snitt. Sverige har fyra snitt. Tre av snitten begränsar i nord-sydlig 
riktning; snitt 1 går från öst till väst mellan Lule- och Skellefte älv, snitt 2 går från öst till väst norr om Dalälven 
och snitt 4 går från öst till väst söder om kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn och Ringhals. Det så kallade 
västkustsnittet begränsar överföring i Göteborgsområdet i syd-nordlig riktning.  
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hantera detta med reducerade handelskapaciteter. Svenska Kraftnät löser då 
istället situationen med så kallad mothandel. Med detta menas att Svenska 
Kraftnät betalar producenter i underskottsområdet, normalt i södra Sverige, att öka 
produktionen. Samtidigt beordrar Svenska Kraftnät producenter i 
överskottsområdet, normalt i Norrland, att mot en ersättning reducera 
produktionen. Genom detta minskar behovet av att transportera el genom 
stamnätet. Svenska Kraftnät har möjlighet att använda resurserna i effektreserven 
för mothandel.  

Mothandel används också i planeringsskedet som komplement till reduktion av 
handelskapaciteter. Om begränsningar på utlandsförbindelserna inte räcker för att 
hantera intern överföringsproblematik kommer återstoden av begränsningen lösas 
med mothandel.  

Ägarnas möjligheter till aktivering 
Även ägarna till de upphandlade resurserna har möjlighet att använda dessa som 
energireserv utan att Svenska Kraftnät beordrat detta. Vill ägarna nyttja 
anläggningen för egen energiproduktion under vinterperioden kräver detta ett 
tillstånd från Svenska Kraftnät. Eventuell vinst som uppstår delas mellan Svenska 
Kraftnät (80 procent) och anläggningsägaren (20 procent). Med nyttjandevinst 
avses skillnaden mellan spotpriset för aktuell timme och effektresursens rörliga 
kostnad exklusive startkostnader. Upphandlade produktionsresurser får också 
användas av anläggningsägarna för s.k. ö-drift82 i samband med nätstörningar.  

Användandet i praktiken 2003-07 
Effektreserven har sedan den infördes använts vid ett antal tillfällen. Svenska 
Kraftnät bedömer emellertid att reserven aldrig har använts till följd av nationell 
effektbrist. Aktivering av effektreserven av effektskäl vid de andra tillfällena har 
varit till följd av regional effektbrist. Utöver detta används vissa av anläggningarna 
som ingår i effektreserven för mothandel.  

Vintern 2003/04 
Vintern 2003/2004 var den första efter att Svenska Kraftnät fått ansvaret för att 
upphandla effektreserven. Totalt disponerade Svenska Kraftnät 1 830 MW, varav 
385 MW utgjordes av förbrukningsreduktion. Vintern inleddes med mycket låga 
vattenmagasin. Situationen normaliserades dock successivt under vintern genom 
att priserna var tillräckligt höga för att motivera en stor import av kraft. 
Tillrinningen under vintern var normal och det var inga produktionsstörningar i 
kärnkraften. Den högsta förbrukningen inträffade för Sveriges del på morgonen 
den 22 januari och uppgick till 26 900 MW inklusive nätförluster. Temperaturen i 

                                                             
82 Med ö-drift menas att en begränsad del av elsystemet under en begränsad period drivs som ett separat 
elsystem oberoende av det nordiska och nationella elsystemet.  
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landet var då att betrakta som en för årstiden tämligen normal ”köldknäpp”. Under 
effekttoppen hade Sverige en import på cirka 4 000 MW. Effekttopparna under 
vintern klarades utan att effektreserven behövde aktiveras. Effektreserven 
aktiverades inte heller till följd av regional effektbrist. 

Vintern 2004/05 
Under vintern 2004/2005 hade Sverige de högsta effekttopparna i november 
respektive i början av mars, dvs. under perioder då effektreserven inte var 
kontrakterad av Svenska Kraftnät. Inför vintern var fyllnadsgraden i 
vattenmagasinen i stort sett normal. Den svenska kärnkraften hade en hög 
tillgänglighet fram till januari 2005. Under större delen av hösten och vintern var 
Sverige nettoexportör av el, endast under de kalla perioderna i slutet av november 
och i månadsskiftet februari/mars hade Sverige nettoimport. Vinterns högsta 
förbrukning var 25 800 MW och uppmättes den 3 mars.  

Vid två tillfällen under vintern aktiverades resurser ur effektreserven. Första 
tillfället var i slutet av januari då en stor import från Norge relativt plötsligt kom att 
reduceras. Det andra tillfället var i början av mars då Sverige drabbades av ovanligt 
kall väderlek samtidigt som det var produktionsstörningar i kärnkraftverket i 
Ringhals och importkapaciteten från södra Finland och från Jylland var kraftigt 
begränsad till följd av problem med sjökablarna.  

Vintern 2005/06 
Inför vintern 2005/2006 var fyllnadsgraden i vattenmagasinen över det normala. 
Vintern blev också relativt mild. Den högsta effekttoppen var 26 300 MW och 
inträffade den 19 januari. Temperaturen var då relativt normal för årstiden. 
Resurser ur effektreserven användes en gång under vintern. Det var den 20 januari, 
då framförallt Finland hade stora svårigheter att klara balansen utan att koppla 
bort kunder, men även Sverige hade en stram effektbalans. Enligt Svenska kraftnät 
aktiverades effektreserven inte till följd av effektbrist i Sverige vid det aktuella 
tillfället.83

Vintern 2006/07 
Vintern 2006/2007 inleddes med vattenmagasinsnivåer som var cirka tio procent 
under det normala. Problem förekom också i kärnkraftsproduktionen, endast 
under januari månad var produktionen normal. Under februari var periodvis tre 
reaktorer, motsvarande 2 500-2 800 MW ur drift. Likströmsförbindelsen mellan 
södra Finland och Sverige (Fenno-Skan) var ur drift under nästan hela december 
och januari. Även denna vinter var temperaturen över den normala utan några 
riktiga köldperioder. Vinterns förbrukningstopp på 26 200 MW inträffade den 21 

                                                             
83 Svenska kraftnät (2006a) 
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februari. Effekttoppen klarades utan att effektreserven behövde aktiveras till följd 
av nationell effektbrist. Effektreserven aktiverades dock under ett antal tillfällen 
som en följd av regional effektbrist i södra Sverige (söder om Dalälven).  

Vintern 2007/08 
Hösten 2007 inleddes med en relativt stark energibalans med god tillgång till 
magasinerad vattenkraft både i Sverige och i Norge. Från slutet av december kom 
vintern att bli den varmaste på tvåhundra år i stora delar av landet. Vinterns 
förbrukningstopp var på förhållandevis låga 24 500 MW och inträffade den 23 
januari. Effektreserven aktiverades inte på grund av effektbrist under vintern.  
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Bilaga 3 Internationella erfarenheter 
Alla elmarknader riskerar att få problem med otillräcklig effekt. Om, och i så fall 
hur, detta ska hanteras av en central administration, t.ex. systemoperatören, beror 
på vilken försörjningstrygghet som bedöms som acceptabel. I det här kapitlet 
redogörs för olika sätt att mäta försörjningstryggheten samt för de principiella 
huvudinriktningarna för att hantera en situation med en eventuellt oacceptabelt låg 
försörjningstrygghet.  

Olika metoder att mäta försörjningstryggheten avseende eleffekt 
Det finns två huvudmetoder att kategorisera en elmarknads, ett lands eller en 
regions försörjningstrygghet avseende effekt. För det första kan ett deterministiskt 
mått användas. Med detta menas att det utvärderas hur mycket reservkapacitet 
som är nödvändigt för att systemet ska klara försörjningstryggheten. Även om 
bedömningen kan göras kontinuerligt, och på så sätt alltid vara mer eller mindre 
aktuell, så är metoden att betrakta som statisk. En oväntad händelse som inträffar 
relativt plötsligt kan avsevärt ändra systemets förutsättningar att klara 
försörjningstryggheten. Bedömningen som gjorts utan vetskap om den inträffade 
förändringen är då inaktuell. Att måttet är statiskt är därmed metodens främsta 
nackdel. Fördelen är å andra sidan att det är relativt enkelt att göra en skattning 
över hur mycket reservkapacitet som är nödvändigt under de givna 
förutsättningarna. De upphandlade effektreserverna i Sverige och i de övriga 
nordiska länderna utgår samtliga från en deterministisk skattning över hur mycket 
kapacitet som bedöms behövas.  

Alternativet till ett deterministiskt mått är ett probabilistiskt dito, dvs. ett mått som 
istället avspeglar sannolikheten för att effektbrist uppstår. Probabilistiska mått 
används på de flesta elmarknaderna i USA och Kanada samt i Australien.  I USA är 
den mest förekommande nivån att risken för frånkoppling i genomsnitt inte bör 
vara mer än en dag på tio år eller motsvarande 0,1 dag per år. Detta 
sannolikhetsmått måste, för att bli användbart, konvergeras till ett deterministiskt 
mått i form av krav på vilka marginaler som ska finnas i elsystemet. Texas 
elmarknad har exempelvis ett krav på reservmarginal på 12,5 procent.84 Detta är en 
direkt tillämpning av det probabilistiska kravet om att risken för frånkoppling inte 
ska vara högre än 0,1 dag per år.  

I Australien utvärderar Australian energy market commission tillförlitligheten på 
elmarknaden. Den senaste utvärderingen gjordes 2006 och infattade dels att 
behandla det nuvarande kravet på försörjningstrygghet. I Australien används 
begreppet unserved energy som standardmått för försörjningstryggheten. Med 

                                                             
84 NERC (2007) 
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detta menas att kvantiteten efterfrågad energi som riskerar att saknas inte ska 
överstiga en viss andel. Andelen är för närvarande 0,002 procent.  

Olika regleringsalternativ 
En centralt upphandlad effektreserv utgör ett av flera regleringsalternativ för att 
från centralt håll uppnå en högre försörjningstrygghet än den som uppnås genom 
incitamenten på marknaden. På andra elmarknader runt om i världen tillämpas 
andra metoder. Regleringarna kan i princip delas in i två huvudinriktningar; 
modeller där incitament ska nås enbart genom energipriset (s.k. energy only) och 
modeller där aktörerna handlar, inte bara med energin, utan även med kapaciteter 
(effekt) genom att det skapas separata kapacitetsmarknader.  

Incitament enbart genom energipriset (energy only) 
Den grundläggande tanken med en energy only-lösning är att spotpriset ska ge 
tillräckliga signaler till hur mycket kapacitet som behövs. Med en sådan reglering 
är det inte marginalkostnaden av den dyraste produktionsenheten som ska sätta 
priset på energi i en situation med effektbrist. När kapaciteten är knapp på 
elmarknaden ska istället efterfrågan på reserver för att förhindra manuell 
frånkoppling vara prissättande. Genom detta ges rätt signaler till investerare i 
topplastkapacitet och till konsumenter som är beredda att minska efterfrågan. 
Efterfrågan på reserver som är nödvändiga för att förhindra manuell frånkoppling 
bestäms av den genomsnittliga värderingen elkunderna gör av att utsättas för 
bortkoppling vid effektbrist, dvs. värdet av den förlorade lasten, ofta förkortat 
VoLL (Value of Lost Load). VoLL är den mest centrala och viktigaste parametern 
som måste estimeras under en energy only-regim. VoLL används vidare som ett 
pristak i en sådan reglering. Om priset, i ett läge av effektbrist, inte stiger till värdet 
av VoLL utan istället prissätts efter marginalkostnaden av den dyraste 
topplastkapaciteten så ger priset inte rätt signaler till marknadens aktörer avseende 
kapacitet. Marginalkostnaden för den dyraste produktionsenheten är enbart 
relevant när kapaciteten inte är otillräcklig givet efterfrågan.  

Australiens elmarknad är ett exempel på en energy only-marknad. Där utvärderar 
och bestämmer varje år en central administration85 nivån på VoLL och därmed 
pristaket på marknaden. VoLL ligger i dagsläget på motsvarande 60 000 
kronor/MWh.86 Den senaste gången som VoLL höjdes var 2002 då den 
fördubblades från motsvarande 30 000 kronor/MWh. Nivån på VoLL 
korresponderar med målet om 0,002 procent icke levererad energi där en högre 
nivå på VoLL leder till en högre tillförlitlighet (eftersom ett högre potentiellt pris 
ger starkare incitament till marknadens aktörer att undvika otillräcklig effekt). Som 
komplement till energy only-lösningen upphandlar även den australiensiske 

                                                             
85 Australian Energy Market Commission (AEMC). Se www.aemc.gov.au för mer information.  
86 Givet en växelkurs om 6,0 för AUD/SEK.   
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systemoperatören 850 MW reserver.87 Vid behov av att använda dessa reserver 
prissätts de efter VoLL.  

Den främsta risken med en energy only-modell är att jämförelsevis höga prisspikar 
kan, och ska vid effektbrist, inträffa. Kunder som möter realtidspriser riskerar 
därmed att utsätts för mycket höga priser och elhandlare som avtalat fastpris med 
kunder utsätts för höga risker. Detta kan få konsekvensen att konkurrensen på 
slutkundsmarknaden försvagas. Crampton och Stoft (2006) hävdar också att 
måluppfyllelsen i en sådan typ av reglering är väldigt osäker. De lyfter fram 
svårigheterna att omsätta en viss nivå på försörjningstrygghet till ett visst pristak 
på elmarknaden.  

Kapacitetsmarknader  
Principiellt fungerar kapacitetsmarknader så att en administrativ part på 
elmarknaden på förhand har bestämt vilken nivå av produktionskapacitet som 
behövs i elsystemet. Därefter märks all kapacitet. En MW under ett år utgör en så 
kallad capacity credit. All märkt produktionskapacitet kan därefter handlas på en 
kapacitetsmarknad. Vidare är säljare av el till slutkund ålagda att ha tillgång till en 
viss kvot av produktionskapacitet. Om en säljare av el avviker från det krav på 
produktionskapacitet är detta förknippat med böter. Eftersom böterna för att 
avvika från en viss kvot normalt är relativt höga så är måluppfyllelsen, dvs. 
avvikelser från vad systemoperatören anser vara en rimlig nivå på den totala 
installerade kapaciteten, med ett system med kapacitetsmarknader relativt hög. 
Exempel på kapacitetsmarknader finns bland annat på flera håll i USA.88  

Effektreserven – energy only eller kapacitetsbaserad? 
Den svenska effektreserven kan kategoriseras som en hybrid med drag av både 
energy only och idén bakom kapacitetsmarknader. Å ena sidan är den nordiska 
marknaden i grunden kategoriserad som en energy only-marknad eftersom det 
inte finns några kapacitetsmarknader etablerade. Å andra sidan är effektreserven 
inte, som i t.ex. Australien, värderad och prissatt utifrån värdet på den förlorade 
lasten, VoLL. Vidare finns ett centralt beslut kring hur mycket kapacitet som ska 
finnas i systemet exklusive marknadens utbud (2 000 MW). Och den kapaciteten 
får en ersättning utanför de renodlade energimarknaderna. Kapaciteten, och inte 
bara energin, är således prissatt genom Svenska Kraftnäts 
effektreservsupphandling.  

                                                             
87 Detta kan jämföras med att Australien hade ett maximalt effektuttag på 37 200 MW 2006 (IEA, 2008b). De 
850 MW reserver representerar således drygt två procent av det maximala uttaget.  
88 T.ex. i New York och på den s.k. PJM-marknaden (som från början omfattade Pennsylvania, New Jersey 
och Maryland men som numera även omfattar Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, North Carolina, Ohio, 
Tennessee, Virginia, West Virginia, District of Columbia och delar av Delaware).  
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Bilaga 4 De fysiska delmarknaderna 
på den nordiska elmarknaden 
Den nordiska elmarknaden består av ett antal gemensamma finansiella och fysiska 
delmarknader samt nationella slutkundmarknader. De finansiella marknaderna 
utgörs av finansiell handel med långa elkontrakt (s.k. future- och forwardkontrakt) 
samt handel med utsläppsrätter. Eftersom dessa marknader är just finansiella samt 
eftersom de har löptider som är längre än för det efterföljande dygnet är dessa 
marknader inte relevanta utifrån en beskrivning av effektproblematiken. Det är 
istället på de marknader där det handlas med fysisk el som är relevanta ur 
effekthänseende. Den fysiska elmarknaden är indelad i tre faser efter det 
tidsmässiga avståndet till drifttimmen. På spotmarknaden, Elspot, sker handel med 
el 12-36 timmar före drifttimmen. När Elspot stängt öppnar istället intra-
daymarknaden, Elbas, och håller öppet fram till en timme före drifttimmen varpå 
reglerkraftmarknaden tar vid. I det följande beskrivs de tre marknaderna. Bilagan 
avslutas med en analys avseende samspelet mellan dessa marknader, vad detta 
innebär för aktörerna på elmarknaden samt för hanteringen av situationer med 
effektproblem.  

Spotmarknaden (Elspot) 
Hörnstenen på den nordiska elmarknaden är spotmarknaden Elspot som 
organiseras av Nord Pool Spot. På denna marknad fastställs elpriset i en 
samordnad auktion dagen innan driftdygnet. För varje timme under det 
kommande dygnet anger marknadens aktörer i sina bud till Elspot hur mycket el de 
önskar köpa respektive sälja vid olika priser. Det jämviktspris som medför att 
utbudet och efterfrågan blir exakt lika stora under en timme blir timmens spotpris. 

Förenklat kan man säga att jämviktspriset motsvarar både marginalkostnaden för 
den dyraste produktionsanläggning som behöver utnyttjas och marginalnyttan av 
den sista kilowattimmen som efterfrågas vid det aktuella priset. Efterfrågan och 
utbud möts varje timme till lägsta möjliga kostnad. 

På grund av svårigheten att lagra varan el sätts på Elspot ett spotpris för varje 
timme. Det är inte tillräckligt att utbud och efterfrågan är i balans som ett 
genomsnitt för en månad, en vecka eller ens en dag.  

På Elspot omsattes under 2007 totalt 291 TWh.  Detta kan jämföras med att 
elförbrukningen i Norden under samma år uppgick till 395 TWh. Handeln på 
Elspot har ökat över tiden. Fem år tidigare var omsättningen 124 TWh medan den 
tio år tidigare var 44 TWh. Ökningen under de senaste åren förklaras främst av att 
flera stora kraftbolag med såväl produktion av el som handel med el har valt att 
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övergå till bruttobud till Elspot avseende dels hela sin produktion, dels hela 
kraftanskaffningen till sin elförsäljning. Antalet aktörer på Elspot är cirka 300. 

Det är frivilligt att handla på Elspot och det finns även bilateral handel med fysisk 
el utanför spotmarknaden. Förbrukares köp från elhandlare är ett sådant exempel 
även om vissa större förbrukare (t.ex. industrier) i stället väljer att köpa direkt på 
Elspot. Elhandelsföretagen kan i sin tur välja att bilateralt köpa den el de säljer 
eller att köpa den direkt på Elspot. Företag som är aktörer på spotmarknaden kan 
välja att också handla fysisk el bilateralt. Även om det således finns en betydande 
bilateral handel utanför spotmarknaden avspeglar buden till Elspot den totala 
likviditeten och hela utbudet och efterfrågan i Norden. Varje aktör på 
spotmarknaden försöker optimera sitt resultat och tar därför i sina bud också 
hänsyn till den bilaterala handel med fysisk el som aktören genomfört. Spotpriset 
är därför inte endast ett jämviktspris för spotmarknaden utan referenspriset för 
hela den nordiska elmarknaden. 

Det finns fysiska överföringsbegränsningar (flaskhalsar) inom Norden. För att 
hantera situationer där ett gemensamt spotpris skulle medföra en efterfrågan på 
överföring mellan olika områden som överstiger tillgänglig handelskapacitet89 är 
den nordiska spotmarknaden indelad i olika anmälningsområden (elspotområden). 
Vid otillräcklig överföringskapacitet beräknas olika områdespriser. Priset i 
underskottsområdet ökas i så stor utsträckning som behövs för att områdets 
import inte ska överstiga tillgänglig överföringskapacitet. Ett högre pris innebär 
ökat utbud och minskad efterfrågan och därigenom minskad import. På 
motsvarande sätt minskas priset i överskottsområdet i så stor utsträckning som 
behövs för att områdets export inte ska överstiga tillgänglig överföringskapacitet.  

Den nordiska spotmarknaden är för närvarande indelad i sex elspotområden. 
Norge är indelat i två områden (nord och syd), Danmark i två områden (öst och 
väst) medan Finland och Sverige utgör varsitt område. Det förhållandet att Sverige 
inte är indelat i olika elspotområden innebär att interna överföringsbegränsningar 
inom Sverige inte kan hanteras i spotmarknaden med hjälp av olika områdespriser 
som begränsar överföringen till tillgänglig överföringskapacitet. Interna 
överföringsbegränsningar inom de olika elspotområdena hanteras i stället i första 
hand (i planeringsfasen) genom att systemoperatören reducerar 
handelskapaciteten på förbindelserna till angränsande områden. Om reducerad 
handelskapacitet inte är tillräckligt för att hantera överföringsbegränsningen 
tillämpar systemoperatören mothandel (i driftfasen) som komplement till 
kapacitetsreduktion.  

                                                             
89 Handelskapaciteten mellan de nordiska länderna fastställs bilateralt mellan berörda systemoperatörer. De 
två systemoperatörerna bedömer vilken maximal överföringskapacitet som är möjlig med hänsyn till det interna 
stamnätet, förväntad produktion och konsumtion m.m. Den lägsta av de två kapacitetsförslagen kommer att 
utgöra handelskapaciteten på Elspot. Handelskapaciteten är således regelbundet understigande den aktuella 
överföringsförbindelsens fysiska kapacitet.  
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Intra-daymarknaden (Elbas) 
Efter spothandeln får varje aktör besked om hur mycket el aktören köpt eller sålt 
timme för timme på Elspot. Även om aktörens bud var helt korrekt utifrån aktörens 
förväntade situation under driftdygnet kan händelser inträffa som innebär att 
aktören önskar förändra sin försäljning eller sitt köp efter det att Elspot 
genomförts. Sådana händelser kan vara en ändrad förväntad efterfrågan till följd av 
nya temperaturprognoser eller ändrad driftsituation i industrianläggningar. 
Ändringar i förväntad produktion kan exempelvis uppstå till följd av problem i 
produktionsanläggningar eller nya vindprognoser. Intra-dayhandel kan också 
föranledas av att resultatet på Elspot blev ett annat spotpris än det förväntade. En 
aktörs spotbud är normalt optimerat i ett intervall runt det spotpris som förväntas 
medan det är mer schablonartat avseende andra priser. Ett helt annat spotpris än 
det förväntade kan medföra att aktören väljer att undersöka om en noggrann 
optimering i förhållande till det faktiska spotpriset bör resultera i en förändring av 
aktörens köp eller försäljning.  

En aktör kan förändra sin försäljning eller sitt köp efter det att Elspot genomförts 
genom bilateral handel eller genom handel på intra-daymarknaden Elbas. Elbas 
organiseras liksom Elspot av Nord Pool Spot. Elbas omfattar för närvarande 
Sverige, Finland och Danmark. Från och med 2009 kommer även Norge att 
omfattas av Elbas. Elbas är en marknadsplats för kontinuerlig handel med 
timkontrakt som startar efter det att resultaten från Elspot har offentliggjorts och 
stänger en timme innan den aktuella drifttimmen. Eftersom det är kontinuerlig 
handel på Elbas och inte någon auktion är det en förutsättning för en affär att det 
går att finna ett pris som både en köpare och en säljare kan acceptera. Om ingen 
köpare vill betala det lägsta pris som begärs av säljarna blir det ingen affär på 
Elbas. Som en följd av detta blir prissättningsprincipen på Elbas pay as bid och 
inte marginalkostnadsprissättning som är fallet på en spotmarknad.  

På Elbas omsattes 1,6 TWh under 2007 medan omsättningen fem år tidigare var 
0,8 TWh. Antalet aktörer är cirka 60. Den jämförelsevis låga omsättningen på 
Elbas innebär att marknaden, i enlighet med sitt syfte, inte är en konkurrent om 
likviditeten på Elspot utan ett verktyg för den anpassning av köp och försäljning 
som aktörerna önskar genomföra efter Elspot.  

Reglerkraftmarknaden 
Intra-daymarknaden Elbas stänger en timme innan drifttimmen. De planer som de 
balansansvariga därefter lämnar till de systemansvariga stamnätsföretagen ska 
vara i balans. I händelse av att obalans råder vid ingången av drifttimmen måste 
systemoperatören justera inmatning och uttag i elsystemet så att balans kan 
uppnås. Reglerkraftmarknaden utgör ett verktyg för att detta ska vara möjligt. 
Reglerkraftmarknaden utgör således en kortsiktig justermarknad där 
systemoperatörerna är de enda köparna men där marknadens aktörer kan lämna 
säljbud, så kallade reglerbud.  
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Reglerkraftmarknaden är till skillnad från spotmarknaden och intra-
daymarknaden ingen marknad där ett jämviktspris etableras mellan köpare och 
säljare av kraft. Reglerkraftmarknaden är i stället de systemansvarigas verktyg för 
att åstadkomma en så kostnadseffektiv balansreglering som möjligt av 
kraftsystemet.  

Enligt det svenska balansansvarsavtalet gäller att alla bud om upp- eller 
nedreglering ska kunna vara verkställda inom tio minuter efter aktivering. Minsta 
volym för ett bud är tio MW och ett bud ska avse ett specifikt reglerobjekt 
(produktionsanläggning eller förbrukningsanläggning). Ett bud kan lämnas, ändras 
eller återtas kontinuerligt från 14 dygn före leveransdygnet fram till 30 minuter 
före leveranstimmens början. Det kan även ändras därefter men då endast efter 
överenskommelse med Svenska Kraftnät.  

De upp- respektive nedregleringsbud som Svenska Kraftnät erhåller förs in i en 
gemensam nordisk reglerlista. För varje leveranstimme rangordnas och antas upp- 
respektive nedregleringsbuden i prisordning. På grund av 
överföringsbegränsningar och andra driftsäkerhetshänsyn är det inte alltid möjligt 
att följa rangordningen av buden på den gemensamma nordiska listan och den 
nordiska reglerkraftmarknaden kan bli uppdelad i olika prisområden. Varje 
elspotområde kan bli ett reglerkraftprisområde.   

För varje leveranstimme då reglerkraft har avropats sätts ett pris för uppreglering 
och/eller ett pris för nedreglering som motsvarar den dyraste regleringsåtgärd som 
har beställts. Detta innebär att marginalprissättning normalt gäller för de 
regleråtgärder som beställts av Svenska Kraftnät och att budgivaren alltid erhåller 
åtminstone sitt budpris när en regleringsåtgärd beställs.90  

När obalans råder vid ingången av drifttimmen beror det på att en eller flera 
balansansvariga företag inte har lyckats planera förväntad tillförsel och uttag i 
balans. Eftersom det är den balansansvariges ansvar att se till att balans råder vid 
ingången av drifttimmen ska den balansansvarige ersätta Svenska Kraftnät för den 
aktuella obalansen. Balansansvariga med en underbalans betalar det högsta av 
uppregleringspriset och spotpriset om det har varit uppreglering under 
leveranstimmen. Balansansvariga med en överbalans erhåller det lägsta av 
nedregleringspriset och spotpriset om det har varit nedreglering under 
leveranstimmen. I andra fall prissätts obalanser med spotpriset. För timmar med 
både upp- och nedreglering är prissättningen av obalanser beroende på om det är 
upp- eller nedreglering som har svarat för den största energivolymen under 
timmen. Fr.o.m den 1 januari 2009 kommer förbrukningsobalanser alltid att 

                                                             
90 För bud som har aktiverats för mothandel (s.k. specialreglering), dvs. regleringsåtgärder som har aktiverats 
för att hantera överföringsbegränsningar inom Sverige, gäller dock särskilda regler. Specialregleringar 
påverkar inte uppreglerings- eller nedregleringspriset och de betalas i enlighet med budpriset i stället för priset 
för den dyraste specialreglering som har aktiverats.  
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prissättas med uppregleringspriset under en uppregleringstimme och med 
nedregleringspriset under en nedregleringstimme. Produktionsobalanser kommer 
även fortsättningsvis att prissättas som nu. 

Enligt det svenska balansansvarsavtalet får uppregleringspriset inte överstiga 
5 000 euro/MWh. Särskilda regler gäller för prissättning av balanskraft vid 
användning av anläggningar ingående i effektreserven, vid effektbrist och vid 
omfattande nationell störning.   

Svenska Kraftnät ska bjuda in effektreserven som reglerkraft om kommersiella bud 
saknas och inga ytterligare bud förväntas komma in. Budpriset för anläggningar i 
effektreserven ska vara 8000 kronor/MWh plus rörlig kostnad eller spotpriset om 
detta är högre. Aktivering av effektreserven för att hantera 
överföringsbegränsningar inom Sverige betraktas som specialreglering och 
påverkar därför inte prissättningen av balanskraft. I Finland gäller inga särskilda 
regler vid bud till reglerkraftmarknaden avseende effektreserven. Den danska 
effektreserven bjuds inte in till reglerkraftmarknaden. 

Vid beordrad bortkoppling av förbrukning sätts uppregleringspriset till 20 000 
kronor/MWh såvida inte uppregleringspriset är ännu högre till följd av antagna 
uppregleringsbud. Den balanskraft som uppkommer till följd av den beordrade 
bortkopplingen ska avräknas till spotpriset. Vid omfattande nationell störning som 
medför att Svenska Kraftnät inte kan upprätthålla det svenska kraftsystemet i 
normal drift används senaste spotpris vid avräkningen av balanskraft. 

Samspelet spot-, intra-day- och reglerkraftmarknaderna 
En välfungerande elmarknad ska resultera i en effektiv resursanvändning på såväl 
kort som lång sikt samtidigt som driftsäkerheten klaras. 

Spotmarknaden ger en effektiv användning av tillgängliga resurser om alla aktörers 
bud motsvarar deras marginalkostnad för ytterligare elproduktion respektive 
marginalnytta för ytterligare elanvändning. På en marknad som är präglad av 
fullständig konkurrens finns det inga incitament för någon aktör att lämna bud 
som inte motsvarar aktörens marginalkostnad eller marginalnytta. För alla aktörer 
är det lönsammast att uppträda som pristagare på marknaden.  

Problem uppstår om någon aktör tror sig ha tillräcklig marknadsmakt för att flytta 
priset. För en producent med marknadsmakt kan det vara lönsamt att minska sitt 
utbud eller bjuda in sin möjliga produktion till ett högre pris än 
marginalkostnaden. Visserligen riskerar denne att få sälja en mindre volym men 
prisökningen på kvarvarande produktion kan ge en vinstökning som mer än väl 
uppväger denna förlust. 

Motsvarande förhållande gäller också för intra-daymarknaden och 
reglerkraftmarknaden, givet fullständig konkurrens. Det är då mest lönsamt för alla 
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aktörer att uppträda som pristagare och resultatet blir en kostnadseffektiv 
anpassning till de ändrade förutsättningar som kan uppstå efter det att aktörerna 
lämnat sina bud till spotmarknaden. Det förhållandet att det är en enda beställare 
av regleråtgärder (systemoperatören) innebär inget principiellt problem så länge 
denna beställare är oberoende från aktörerna och det är lika möjligheter för 
producenter och användare att bjuda in upp- och nedregleringsåtgärder. 

Strategisk budgivning är lönsam även för aktörer utan marknadsmakt när de kan 
förutse behov av mothandel. För en producent i överskottsområdet är det lönsamt 
att bjuda in till ett pris under marginalkostnaden och få sälja så mycket som möjligt 
på spotmarknaden och sedan få betalt av den systemansvarige för en nedreglering, 
dvs. att avstå från att producera. För en producent i underskottsområdet är det 
lönsamt att bjuda in till ett pris över marginalkostnaden. Visserligen får denne 
kanske inte sälja sin produktion på spotmarknaden men kan sedan få bättre betalt 
av den systemansvarige för att genomföra en uppreglering. All sådan strategisk 
budgivning förändrar prisbildningen och försämrar den kortsiktiga 
resurseffektiviteten.  

Detta innebär att spotmarknaden, intra-daymarknaden och reglerkraftmarknaden 
samspelar till en effektiv kortsiktig resursanvändning när det inte är någon 
marknadsmaktsproblematik och när mothandel inte kan förutses. Den enda 
effektbristssituation när detta gäller är när effektbrist förväntas i hela Norden 
samtidigt. Om en effektbristsituation förväntas i bara Sverige finns det, till följd av 
en hög koncentration avseende ägandet av elproduktion i Sverige, en potentiell 
marknadsmaktsproblematik.91 Om en effektbristsituation förväntas i bara en del av 
Sverige finns det dessutom en problematik med strategisk budgivning även från 
producenter utan marknadsmakt eftersom de kan förutse behov av mothandel. 

Så länge som Sverige är ett enda elspotområde kan varken spotmarknaden eller 
intra-daymarknaden bidra till en hantering av en effektbristsituation i exempelvis 
södra Sverige eftersom det i dessa två marknader inte finns någon skillnad mellan 
bud i södra Sverige och bud i norra Sverige. Allt ansvar för att lösa en regional 
effektbristsituation inom Sverige kommer därför att åvila Svenska Kraftnät.  

Ett allvarligt problem är att ju närmare drifttimmen mothandeln sker, desto 
kortare är den aktiveringstid för en anläggning som kan accepteras. Om en 
anläggning i södra Sverige med en högre rörlig kostnad än det för Sverige 
gemensamma spotpriset får den inte sälja sin produktion på spotmarknaden och 
det är risk för att anläggningen inte heller får sälja sin produktion i mothandeln om 
den har en lång aktiveringstid. Resultatet blir i stället en dyrare mothandel och i 

                                                             
91 Ägarkoncentrationen i Sverige betecknas som ”hög” utifrån beräkningar av Herfindahl-Hirschman Index 
(HHI). Koncentrationen betecknas som ”hög” om HHI överstiger 1 800. HHI för Sverige som ett isolerat område 
är 3 177 (Energimarknadsinspektionen m.fl., 2007).  
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värsta fall att bortkoppling av förbrukning måste tillgripas för att hantera den 
regionala effektbristsituationen.  

Ett tredje allvarligt problem är att fel prissignal gäller för produktionens och 
förbrukningens mer långsiktiga anpassning. Visserligen kan bedömda extra 
mothandelsintäkter tas in i en investeringskalkyl för en produktionsutbyggnad men 
dessa extra mothandelsintäkter är svåra att kalkylera och mycket osäkra. 
Specialregleringar betalas nämligen inte med systemets marginalkostnad utan med 
budpriset. Storleken på en eventuell framtida mothandelsintäkt är inte bara 
beroende på en bedömning av framtida kraftbalanser i effektbristsituationer. Den 
är också beroende av vilket budpris som man bedömer att man kan våga begära 
utan att begära ett för högt pris och därigenom inte få producera. Möjligen kan en 
dominerande aktör göra en sådan bedömning men för övriga aktörer torde sådana 
bedömningar vara mycket osäkra och inte tillmätas någon större vikt inför ett 
investeringsbeslut. 

Frågan om en marknadslösning kan klara effektbristsituationer är därför i stället 
beroende av om en marknadslösning ger tillräckliga incitament för att behålla 
befintliga kondenskraftverk och gasturbiner och för att genomföra åtgärder som 
möjliggör förbrukningsreduktioner vid höga kraftpriser. Även i detta perspektiv är 
det tveksamt om de högsta spot- och reglerkraftpriser som hittills gällt i Sverige har 
varit tillräckligt höga. De allvarligaste kraftsituationerna i Sverige har ofta varit av 
regional karaktär och lösts med specialregleringar som inte påverkat spot- och 
reglerkraftpriserna. En marknadslösning av effektbristsituationer torde kräva att 
även kostnaderna för hantering av regionala effektbristsituationer tillåts påverka 
spot- och reglerkraftpriserna i berörda områden. 

Däremot torde frågan om det ska få finnas ett maxpris och på vilken nivå detta i så 
fall ska ligga inte nämnvärt påverka incitamenten till en marknadslösning. 
Maxnivån för vare sig spotpris eller reglerkraftpris har hittills aldrig uppnåtts i 
något nordiskt område. Ett enstaka maxpris vart tionde år ger inget underlag för en 
investering. Det kan ju dröja 20 år och kanske även 30 år tills nästa maxpris 
inträffar. Däremot kan ett högt maxpris leda till en riskaversion hos elhandlare och 
större elanvändare som resulterar i att de väljer att inte längre vara en aktör på 
elmarknaden utan i stället väljer att minimera sina risker genom bilaterala avtal. I 
så fall bidrar ett högt maxpris inte bara till en direkt förmögenhetsöverföring utan 
också indirekt till förmögenhetsöverföringen från elanvändare till elproducenter. 
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Bilaga 5 Hanteringen av 
effektproblematiken på den nordiska 
elmarknaden 
I samtliga nordiska länder upphandlar för tillfället systemoperatören en viss reserv 
att använda vid effektbrist. Hur upphandlingen går till, omfattningen på reserverna 
m.m. skiljer sig dock åt.  I denna bilaga redogörs för de nordiska 
systemoperatörernas uppgifter på kort sikt (driftsäkerhet) och lång sikt 
(försörjningstrygghet).  

Uppgifter ingående i systemansvaret 
Varje nordiskt land har utsett en systemoperatör som har det övergripande 
ansvaret för att elsystemet fungerar tekniskt och är driftsäkert och för att den 
kortsiktiga balansen mellan tillförsel och användning upprätthålls. 

En gemensam definition av vad som ingår i systemansvaret är viktig för att skapa 
en gemensam plattform för det vidare harmoniseringsarbetet i Norden. En 
gemensam definition av de systemansvarigas roll och ansvar i förhållande till 
elmarknadens aktörer behövs för att skapa lika konkurrensförutsättningar och en 
fortsatt positiv utveckling av den nordiska elmarknaden. 

Energimarknadsinspektionen och de andra nordiska tillsynsmyndigheterna92 
redovisade år 2006, inom ramen för samarbetsorganet NordREG, en gemensam 
definition av de nordiska systemoperatörernas ansvar.93 Utgångspunkter för 
rapporten var bl.a. EU:s direktiv och förordningar samt den definition av 
systemansvarsuppgifter som de nordiska systemoperatörerna inom ramen för 
samarbetsorganet Nordel redovisat i en rapport 2005. NordREG definierade att 
följande kärnaktiviteter ingår i systemansvaret: 

• Definiera gemensamma tekniska krav för säker systemdrift. 

• Säker systemdrift – driftplanering på ett års sikt.  

• Säker systemdrift – driftplanering avseende nästa dag. 

• Säker systemdrift – under drifttimmen.  

• Störningshantering och avhjälpande åtgärder.  

                                                             
92 Dessa myndigheter är Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Energitilsynet (Danmark) och 
Energimarknadsverket (EMV) (Finland).  
93 NordREG (2006) 
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• Upprätthålla balansen mellan tillförsel och användning under drifttimmen. 

• Hantera bristsituationer.  

Härutöver definierades vilka kärnaktiviteter som hör samman med ansvaret att 
driva transmissionsnäten och ansvaret att sköta balansavräkningen. För alla 
kärnaktiviteterna gäller att systemoperatörerna ska främja effektiviteten och 
konkurrensen på elmarknaden.  

NordREG konstaterade att kärnaktiviteterna för de nordiska systemoperatörerna 
är relativt lika men att det är olikheter i genomförandet av dessa samt avseende 
den legala regleringen. NordREG rekommenderade en ytterligare studie för att 
värdera om och hur en mer harmoniserad reglering av kärnaktiviteterna kan bidra 
till utvecklingen av den nordiska elmarknaden.  

Ansvar beträffande försörjningstrygghet 
Utöver kärnaktiviteterna konstaterar NordREG att de nordiska 
systemoperatörerna har ålagts vissa nationella uppgifter, t.ex. beträffande 
försörjningstrygghet. Systemoperatörerna och tillsynsmyndigheterna kan dock 
påverka aktörernas beslut bl.a. genom det regelverk som fastställs.  

Den långsiktiga balansen mellan utbud och efterfrågan kan analyseras genom att 
studera kraftsystemets förmåga att täcka efterfrågan vid alla tillfällen i framtiden. 
Sådana analyser kan genomföras av systemoperatörerna men betraktas av 
NordREG inte som någon kärnaktivitet eftersom utvecklingen av 
produktionskapacitet och efterfrågan ska hanteras av marknaden. På motsvarande 
sätt ser NordREG att uppgiften att upprätthålla en effektreserv kan delegeras till en 
systemoperatör men den ska i så fall inte definieras som en kärnaktivitet ingående i 
den nordiska definitionen. 

I det följande beskrivs vilka uppgifter systemoperatörerna för närvarande har i de 
olika nordiska länderna beträffande försörjningstryggheten. 

Danmark 
I Danmark ska systemoperatören Energinet.dk redovisa långsiktiga planer som 
bl.a. värderar tillförseltryggheten i åtminstone ett tioårigt perspektiv. Baserat på 
sådana planer kan regeringen besluta instruktioner att Energinet.dk ska genomföra 
åtgärder om åtgärderna ses som nödvändiga för att upprätthålla tillräcklig 
försörjningstrygghet. Några sådana instruktioner har dock hittills inte beslutats.  

Energinet.dk är ansvarigt för den långsiktiga försörjningstryggheten och är 
ansvarigt för att säkra tillräcklig produktionskapacitet. Energinet.dk får upphandla 
åtgärder som upprätthåller den nödvändiga försörjningssäkerheten, t.ex. 
reservkapacitet och förbrukningsreduktioner. Under de senaste åren har 
Energinet.dk betalat cirka 800 miljoner danska kronor per år för reservkapacitet.  
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Finland 
I Finland har systemoperatören Fingrid tidigare inte haft något särskilt ansvar för 
den långsiktiga tillförseltryggheten. Fingrid har dock haft i uppgift att kontinuerligt 
säkra tillräckligt med reserver. T.ex. offentliggjorde Fingrid 2005 att de har tecknat 
avtal med tretton företag om tillhandahållande av totalt cirka 600 MW i reserver 
som kan aktiveras automatiskt för frekvensreglering och störningshantering. 
Avtalen gäller till 2010 och omfattar framförallt vattenkraftverk. Under 2004 
tecknades avtal med sju industriföretag om totalt mer än 1 000 MW i 
bortkopplingsbar last. Avtalen gäller från 2005 till 2015. 

En ny tillfällig effektreservslag gäller under perioden december 2006 t.o.m. 
februari 2011. Under sommaren 2011 beräknas det nya kärnkraftverket Olkiluoto 3 
(1 600 MW) starta kommersiell drift. Lagens syfte är att säkra att kondenskraftverk 
som riskerar att placeras i malpåse hålls i beredskap för användning när så är 
erforderligt.  

I enlighet med denna lag har Fingrid träffat avtal t.o.m. 28 februari 2009 
beträffande knappt 600 MW kondenskraftverk. Enligt avtalen ska kondensverken 
under vinterperioden december – januari kunna startas inom tolv timmar och 
producenterna är tvingade att erbjuda kraft till marknaden på i avtalen fastlagda 
villkor eller att starta kraftverken när upprätthållandet av kraftbalansen kräver 
detta. Kostnaden är cirka tio miljoner euro per år och finansieras till hälften via 
stamnätstariffen och till hälften som en avgift på elimporten från Ryssland och 
Estland.  

Norge 
I Norge produceras cirka 99 procent av elen med vattenkraft. Norge har således 
snarare en energi- än en effektproblematik att hantera. I händelse av ett extremt 
torrår riskerar Norge nämligen energibrist trots importmöjligheter på förbindelser 
från Sverige, Danmark och Nederländerna. Systemoperatören, Statnett, har till 
uppgift att vid varje tid se till att ha tillräckliga reserver till sin disposition. 
Formuleringen ”vid varje tid” tolkas som att den inte bara innebär vid varje tid 
nästa dag eller nästa vecka utan vid varje tid i framtiden. Detta innebär att även om 
Statnett inte har något särskilt ansvar att upphandla en effektreserv är det en 
uppgift att anskaffa en sådan om Statnett anser att detta kan vara nödvändigt för 
att det i framtiden ska finnas tillräckliga reserver till disposition. 

För att försäkra sig om tillräcklig kapacitet på reglerkraftsmarknaden tecknar 
Statnett dels långsiktiga bilaterala avtal94 med producenter och förbrukare, dels så 
kallade reglerkraftsoptioner95. En reglerkraftsoption är ett fysiskt kontrakt som vid 
behov ger Statnett möjlighet att till ett förutbestämt pris köpa produktionsökningar 

                                                             
94 Omfattningen på de långsiktiga bilaterala avtalen är cirka 550 MW (för vintrarna 2007/08 och 2008/09).  
95 Statnetts upphandling av reglerkraftsoptioner benämns ofta som RKOM (regulerkraftopsjonsmarkedet).  
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eller förbrukningsreduktioner. Till skillnad från de svenska, finska och danska 
effektreserverna upphandlas Statnetts reglerkraftoptioner inte för en eller flera 
vintrar i taget, utan veckovis. Det innebär att den volym reglerkraftsoptioner som 
Statnett upphandlar varierar från vecka till vecka under vinterperioden med 
hänsyn till aktuell bedömning av behovet av reserver. 

Under den senaste vintern har volymen reglerkraftsoptioner varierat mellan 400 
och 1 400 MW och priset har varierat mellan 500 och 1 500 norska kronor per MW 
och vecka. Under de senaste vintrarna har som mest 2 000 MW anskaffats i 
reglerkraftsoptioner och priset har som högst varit 3 500 norska kronor per MW 
och vecka. Vid högre volymer reglerkraftoptioner är den anskaffade volymen 
förbrukningsreduktioner betydligt större än volymen produktionsökningar.  

Det är vidare en uppgift för Statnett att övervaka utvecklingen av kraftsystemet och 
löpande hålla myndigheterna orienterade om utvecklingen av effekt- och 
energibalanser.  

Sedan 2005 har Statnett ett särskilt ansvar att kontinuerligt utreda och utveckla 
nödvändiga åtgärder för att hantera perioder med en mycket ansträngd 
kraftsituation. Statnett ska orientera tillsynsmyndigheten Norges Vassdrags og 
Energidirektorat (NVE) om sina utredningsresultat. Åtgärder för att hantera 
perioder med en mycket ansträngd kraftsituation får inte tas i bruk utan att beslut 
fattas av NVE. Syftet med den nya bestämmelsen är att minimera risken för att 
ransonering ska behöva tillgripas för att hantera otillräckliga vattenmagasin vid ett 
extremt torrår. 

Med anledning av den nya bestämmelsen har Statnett också fått NVEs 
godkännande att anskaffa optioner på energiförbrukningsreduktioner för att 
hantera en mycket ansträngd kraftsituation. Statnett anskaffade för vintern 
2007/08 optioner på totalt 420 MW och 405 GWh i förbrukningsreduktioner som 
kan aktiveras av Statnett i en torrårssituation. Den totala optionspremien var 
knappt femton miljoner norska kronor.  

Sverige 
Som beskrivits i huvudrapporten har Svenska Kraftnät, i enlighet med den 
tillfälliga lagen om effektreserv, ansvaret att upphandla en effektreserv om 
maximalt 2 000 MW. Utöver effektreserven kan Svenska Kraftnät i enlighet med 
balansansvarsavtalet avtala särskilt om ytterligare reglerresurser som exempelvis 
kräver lång varseltid eller lång varaktighet om balanstjänsten förutser att det med 
stor sannolikhet kommer att saknas tillräcklig mängd reglerbud under 
drifttimmen. Sådana s.k. effektkraftaffärer förekommer idag framförallt för att 
säkerställa reglerresurser för specialreglering men de kan också genomföras för att 
säkerställa reglerresurser vid befarad nationell effektbrist. 
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Eftersom lagen om effektreserv är tillfällig har Svenska Kraftnät inga särskilda 
långsiktiga uppgifter beträffande försörjningstryggheten. 
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Bilaga 6 Tillgång till effektreduktioner 
2011 och på längre sikt  
Denna bilaga består av en underlagsrapport som konsultföretaget EME Analys tagit 
fram på uppdrag av Energimarknadsinspektionen. Rapporten publiceras i sin 
helhet (exkl. bilagor). Det är författarna själva som svarar för innehåll och 
slutsatser i rapporten. Slutsatserna behöver alltså inte nödvändigtvis återspegla 
Energimarknadsinspektionens uppfattning. 

1. Sammanfattning och slutsatser 
Sedan 2003 har Svenska Kraftnät genom en temporär lagreglering haft i uppdrag 
att inför varje vintersäsong kontraktera uppemot 2 000 MW att användas som 
effektreserv. Denna har kunnat bestå av såväl produktionsbud som bud om 
effektreduktioner hos elanvändare och kan bl a användas för att vid extrema 
topplastsituationer tillgripas som sista alternativ innan störningsreserven aktiveras 
eller MFK sätts igång. 

Ursprungligen var systemet med effektreservupphandlingar avsett att endast 
användas för perioden 2003-2008, men Svenska Kraftnät har fått förlängt uppdrag 
och kommer nu att handla upp reserver på detta sätt t o m 2011. Därefter är 
avsikten att marknaden, om möjligt, ska kunna tillgodose behovet av 
reserveffektkapacitet på egen hand, alternativt att en annan lösning ska kunna ta 
vid. 

Redan innan upphandlingen genomfördes den första gången hade möjligheten till 
effektreduktioner inom industrin uppmärksammats och stimulerats genom 
projektet Industribud, som genomfördes av Svenska Kraftnät i samarbete med 
Svenskt Näringsliv och Energimyndigheten. Intresset för effektreduktioner inom 
industrin förstärktes kraftigt när industrin och andra användare genom 
effektupphandlingen kunde få betalt för att vara tillgängliga under 
vinterperioderna genom en fast ersättning per år och per aktivering utöver 
ersättning per MWh. I Industribud blev det bara ersättning per MWh, vilket gav en 
stor ekonomisk osäkerhet i effektreduktionsprojekt. 

Under den tid som upphandlingarna har genomförts, har således en betydande 
kapacitet av effektreduktionsbud från ett tjugotal aktörer ställts till Svenska 
Kraftnäts förfogande varje år. Räknar man samman alla anbudslämnares maximala 
lämnade bud uppgår effekten till drygt   1 000 MW och då är värmepumpar på 300 
MW och reservkraftverk hos svenska elanvändare exkluderade. Intresset för att 
göra effektreduktioner på rent kommersiell grund, där de rörliga spotpriserna eller 
reglerpriserna skulle utgöra den enda intäktskällan, verkar dock ha minskat. Detta 
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är en naturlig utveckling, eftersom vi sedan år 2001 i princip inte har haft några 
pristoppar på den nordiska marknaden. 

Utifrån de bud som har lämnats till Svenska Kraftnät i effektupphandlingarna, 
beräknar vi att uppemot 800 MW idag skulle kunna vara tillgängliga för 
effektreduktion inom industrin till en kostnad som underskrider kostnaden för att 
använda gasturbiner 10 timmar per år. Vi konstaterar också att det finns en 
betydande potential (ca 2 000  MW) att förverkliga inom hushållssektorn, där 
bland annat Elforsk Market Design i ett flertal fältförsök de senaste åren har visat 
att hushållskunderna är villiga att förändra sitt uttagsmönster givet att deras 
åtgärder kan ge besparingar på 1 000 kr per år. Detta kräver dock omedelbara 
regeländringar så att timavläsning blir tillåten. Till 2011 uppgår den kommersiela 
potentialen i hushållssektorn sannolikt inte till mer än cirka 100 MW med tanke på 
den knappa tiden som står till förfogande.  

2. Inledning 
Historiskt har kraftföretagen förväntats att vid alla tillfällen hålla tillräcklig 
kraftproduktionskapacitet för att kunna täcka all elefterfrågan. Basförbrukning, 
som t ex elintensiv industri med ungefär lika stort effektuttag under större delen av 
året, kan täckas med baskraftverk med låga rörliga kostnader och höga fasta 
kostnader som t ex kärnkraft. Förbrukningstoppar, eller extrema torrår, har 
historiskt klarats med kraftverk med lägsta möjliga fasta kostnader vilket inneburit 
utbyggnad av gasturbiner trots att de har höga rörliga kostnader. Kolkondens-, 
naturgaskombi- och oljekondenskraftverk har intagit mellanpositioner mellan 
baskraftverken och toppkraftverken. 

Förbrukningstoppar, eller extrema torrår, som inträffar väldigt sällan blir mycket 
dyra att klara eftersom kraftverkens fasta kostnader då slås ut på ett litet antal 
timmar. Det kan röra sig om förbrukningstoppar som inträffar 10 gånger per år, 
eller t o m en förbrukningstopp som inträffar några  timmar vart tionde år (högsta 
timförbrukningen under en tioårsvinter). 

Under den tidigare reglerade elmarknaden var inte detta ett så stort problem. 
Kraftföretagen fick betalt för sina självkostnader och hade råd att bygga tillräckligt 
mycket toppkraftverk för att kunna hålla tillräckliga reserver även för scenarier 
med låg sannolikhet. I Sverige var det ett krav för att få delta i den tidigare s k 
samkörningen att ha en tillräcklig produktionskapacitet enligt vissa kriterier.  

Under slutet av 1990-talet, efter att elmarknaderna i Norge - Sverige - Finland 
avreglerats, lade kraftföretagen sina reservkraftverk (oljekondens och gasturbiner) 
i malpåse. Anledningen var att elpriserna åren 1998-2000 var mycket låga, och inte 
täckte kraftföretagens totala kostnader för vare sig baskraftverk eller 
reservkraftverk utan enbart täckte deras rörliga kostnader och lite till. Genom att ta 
bort reservkraftverken från marknaden förbättrade man sin lönsamhet och 
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samtidigt ökade chansen för höga pristoppar under t ex kalla vinterdagar. I januari 
2000 blev det exempelvis en oväntad pristopp på uppemot 4 000 kr/MWh, trots 
att det inte var särskilt kallt, och under en relativt kall period i februari 2001 
etablerades priser kring 2 000 kr/MWh. Dessa pristoppar gav visst bidrag till att 
täcka kraftföretagens fasta kostnader, men var inte tillräckligt stora för att göra det 
lönsamt att ta reservkraftverken ur malpåse. 

Efter pristoppen i januari 2000 började vi i Sverige att uppmärksamma 
efterfrågesidan, som ett alternativ till att ha reservkraftverk startberedda. Fördelen 
med att reducera förbrukningen enstaka timmar för att klara elbalansen under t ex 
en kall vinterdag är att en sådan åtgärd kan innebära väldigt höga rörliga kostnader 
men begränsade fasta kostnader. Om problemen uppkommer tillräckligt sällan kan 
det bli totalekonomiskt mer fördelaktigt att ha kunder som är beredda att reducera 
sin last snarare än att alltid ha ytterligare produktionskapacitet tillgänglig.  

3. Tidigare arbeten   

3.1 Förstudie 1999 
På uppdrag av Energimyndigheten gjorde gjorde Energi&Strategi i Oslo och EME 
Analys år 1999  förstudien ”Möjligheter att minska elanvändningen vid 
effekttoppar” . Där framkom att potentialen i Sverige och Norge var 3 000-4 000 
MW inom den elintensiva industrin. Varseltiden var 15 minuter och uppåt och 
kostnaderna bedömdes ligga mellan 200 kr/MWh upp till flera tusen kr/MWh. 
Inom övriga sektorer, t ex elvärme, bedömdes den sammanlagda potentialen vara 
ungefär lika stor. Här skulle det dock behöva byggas upp system för att möjliggöra 
att elkrävande anläggningar kunde fjärrstyras bort av t ex nätföretag.  

3.2 Utredning efter pristopparna 24 januari 2000 
EME Analys gjorde i april 2000 utredningen ”Åtgärder för att förstärka 
effektbalansen – Idag och i framtiden” för Svenska Kraftnät. Det var en 
intervjuundersökning efter pristoppen i januari 2000. En slutsats var att om 
potentialen av effektreduktioner skulle realiseras skulle prisbildningen på Elspot i 
nivåerna över 250 kr/MWh (rörliga kostnader för oljekondens vid den tidpunkten 
– nu är dessa kostnader 1 000 kr/MWh) bli något mer stabil och förutsägbar. Det 
föreslogs att Svenska Kraftnät, gärna tillsammans med Energimyndigheten, skulle 
initiera ett antal konkreta projekt som skulle syfta till att demonstrera hur kunder 
och leverantörer faktiskt kan agera för att få till stånd effektreduktioner på den fria 
elmarknaden. Svenska Kraftnät startade också projektet ”Industribud” efter detta, 
vilket vi återkommer till. Innan dess höll Svenska Kraftnät ett seminarium kring 
dessa frågor där industrier och företrädare för andra elanvändare samt 
kraftleverantörer deltog. 
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Svenska Kraftnät anmodades göra analyser över hur ofta pristoppar kan förväntas 
inträffa, något som man dock inte velat göra. Vidare föreslogs att Svenska Kraftnät 
kontinuerligt ska göra prognoser på t ex rullande femdagarsbasis, vilket har 
utmynnat i ”Sveriges effektsituation” på Svenska Kraftnäts hemsida. Där ges 
kontinuerligt en prognos för de kommande fem dagarna med olika färger – grön 
för ”Normal drift”, orange för ”Ansträngd situation” och röd för ”Fara för 
effektbrist”.  

Svenska Kraftnät uppmanades att arbeta för att avkopplingsbara elpannor 
särredovisas i den nationella kraftavräkningen. I balansansvarsavtalet står att 
balansansvarig ska anmäla samtliga anläggningar som är avkopplingsbar 
förbrukning (elpannor och värmepumpar) som överstiger 5 MW. Vissa 
balansansvariga kraftleverantörer följer denna paragraf i avtalet, men det finns 
också stora kraftföretag som inte uppfyller kravet i balansansvarsavtalet.  

I utredningen diskuterades också om fördelar och nackdelar med att Svenska 
Kraftnät agerar genom åtgärder eller uttalanden vid situationer med ansträngd 
effektbalans. I januari år 2000 vidtog man vissa konkreta åtgärder med 
Tysklandshandel och oljekondenskraftverk medan man i februari 2001 uttalade sig 
i tv, vilket bedöms ha minskat elefterfrågan vid denna tidpunkt med 800-1 000 
MW. 

Insatser för att erhålla konkreta effektreduktioner vidtogs i Svenska Kraftnäts 
projekt Industribud, som bedrevs i samarbete med Svenskt Näringsliv och 
Energimyndigheten. Utgångspunkten var att elanvändarna (framförallt inom 
elintensiv industri) tillsammans med sina balansansvariga elleverantörer skulle 
förbereda effektreduktioner. Huvuddelen av elanvändarna tyckte att den 
tidsutdräkt som NordPool Elspot innebar (att buden lämnas till Elspot senast kl 
12.00 dagen innan) var bäst, även om vissa övervägde att arbeta utifrån Elbas där 
framförhållningen är kortare. Ur elmarknadssynpunkt innebär handel på Elspot 
fördelen att efterfrågebuden då kommer in i prissättningen på den viktigaste 
handelsplatsen. Resultatet blev dock ganska magert eftersom de pristoppar som 
hade etablerats inte var så höga, och framförallt inte hade inträffat så frekvent. I 
projektet Industribud fick man inte någon fast ersättning, utan alla intäkterna 
genererades genom att elanvändarna skulle sälja tillbaka el, genom minskning av 
industriproduktion e d, under tidsperioder med mycket höga elpriser.  

3.3 Svenska Kraftnäts effektbalansutredning 2002 
År 2002 gjorde Svenska Kraftnät utredningen ”Effektförsörjning på den öppna 
elmarknaden”, Nr 2:2002. Svenska Kraftnät ville att effektproblematiken skulle 
klaras genom ” att finna en utveckling som så långt som möjligt bygger på öppna 
marknadsmässiga lösningar. Vägen till en sådan marknadsmässig hantering av 
effektfrågan kan emellertid inte gå via ett abrupt avskaffande av de 
övergångslösningar som har byggts upp de senaste åren och som effektbalansen är 
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fysiskt beroende av (sammanlagt ca 1700 MW). Därför föreslås att sådan centralt 
upphandlad kapacitet behålls som en del av en övergångslösning under en period.” 
De centralt upphandlade effektresurserna föreslogs finansieras av de 
balansansvariga elleverantörerna.  ”Särskild uppmärksamhet har ägnats åt 
möjligheterna att minska effekttopparna genom åtgärder på förbrukningssidan, 
vilket ofta är ekonomiskt fördelaktigt. Ett viktigt skäl vid sidan av betydelsen av 
den fysiska effektbalansen är att en flexibilitet i förbrukningsledet är nödvändig för 
att stabilisera prisbildningen vid höga förbrukningsnivåer.”  

Svenska Kraftnät skrev att intresset för effektreduktioner skulle öka om 
elanvändarna kunde få intäkter i form av fasta intäkter istället för enbart rörliga 
intäkter, som var utgångspunkten för Industribud. ”Enbart rörliga intäkter innebär 
i många fall så stora osäkerheter att industriföretagen inte väljer att engagera sig i 
sådana arrangemang. För att nå framgång behövs former för att efterfrågan från 
många elmarknadsaktörer kan kanaliseras till industriföretagen på ett sådant sätt 
att även fasta kostnader kan täckas.”  

Svenska Kraftnät pekade på att handel med optioner (s k asiatiska köpoptioner) 
skulle kunna vara en marknadsmässig lösning på effektfrågan på lång sikt. Dessa 
skulle behöva ställas ut på varje prisområde och kan bara utbjudas av enstaka 
aktörer. Man hade det långsiktiga målet att en marknadsmässig lösning skulle 
kunna erhållas. Som en övergångslösning till mars 2008 föreslog Svenska Kraftnät 
att de skulle upphandla ca 2 000 MW i effektresurser i form av både produktion 
och förbrukningsreduktioner och att detta skulle regleras genom tidsbegränsad 
lagstiftning.  

Så blev också fallet, och den tidsbegränsade lagstiftningen upphör nu. Hittills har 
inga optioner kunnat etableras på Nord Pools finansiella marknad, till stor del 
beroende på tunn handel. Vidare föreslog Svenska Kraftnät att en kontrollstation 
skulle införas. De enstaka pristoppar vi hade på den nordiska elmarknaden i början 
av 2000-talet har följts av en lugnare prisutveckling med mindre enstaka 
pristoppar. Milda vintrar och enstaka köldperioder som sammanfallit med helger 
är en förklaring. En ökad utbyggnad av kraftvärme, i kombination med en lugn 
efterfrågeutveckling, en annan.   

I det nordiska systemet framstår Danmark som det land som har de mest slagiga 
priserna. Danmarks ryckiga prissättning beror till betydande del på en stor andel 
vindkraft i deras värmekraftdominerande system. De pristoppar som normalt 
uppträder i Danmark är ännu så länge så låga (500-1 000 SEK/MWh) att de inte i 
någon större utsträckning räcker för efterfrågereduktioner. Det finns dock planer 
att fasa in avkopplingsbara elpannor, som skulle kunna utnyttja timmar med låga 
kraftpriser. 
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3.4 Market Designs-programmets studier om effektreduktioner hos 
elvärmehushåll 
Forskningsprogrammet Market Design, som finansieras gemensamt av elföretagen 
och Energimyndigheten, har man genomfört flera studier och försöksprojekt för att 
identifiera och kunna uppskatta möjligheterna till effektreduktioner hos framför 
allt hushåll med elvärme. Många av de genomförda projekten sammanfattas i 
rapporten Elforsk 06:38, ”Effektkapacitet hos kunderna”. Vi återkommer till dessa 
studier i avsnitt 5.2. 

3.5 Energimyndighetens utredning om reservkraftverk hos elanvändare 
EME Analys gjorde 2006 en förstudie för Energimyndigheten om reservkraftverk 
hos elanvändare. Där kom man fram till att finns mer än 60 000 st 
reservkraftaggregat i Sverige med en total effekt om ca 1 600 MW. Detta är mer än 
vad som tidigare bedömts finnas.  

3.6 ÅF-studie om effektreduktioner hos medelstora elkunder 
På uppdrag av Market Design-programmet gjorde ÅF-Process år 2006  

”Studie av effektreduktioner hos mellanstora elkunder”96. De intervjuade företagen 
fanns inom järn och stålföretag, smide, värmebehandling, kemi, gjuteri och 
livsmedelsindustrin. Dessutom intervjuades några stora industrifastigheter, två 
fastighetsförvaltningsbolag och ett skolförvaltningsbolag. De större företagen inom 
järn och stål samt kemi kontaktades inte eftersom de har kontaktats av bl a 
Industribud.  

Man kom fram till att potentialen för effektreduktioner, uppräknat till landsbasis, 
uppgick till 300-340 MW. Fastighetsförvaltning svarade för drygt 200 MW.  

4. Förutsättningar för efterfrågeflexibilitet 

4.1 Användare 
Den absolut viktigaste förutsättningen för att åstadkomma efterfrågeflexibilitet för 
mer kortsiktiga elbalansproblem bland elförbrukare är att det finns möjlighet att 
känna av priset och därmed incitament att reagera på det. En grundförutsättning 
för att en användare ska kunna ge respons på pristoppar enstaka timmar är således 
att priset debiteras timvis och att den eventuella responsen avräknas timvis. 

4.2 Situationen för större förbrukare 
Inom industrin och hos de större förbrukarna är det sedan länge standard med 
timmätning. Vad gäller möjligheterna att ta tillvara kortsiktig priskänslighet inom 
industrin är problemet, som tidigare nämnts att pristopparna har varit för få för att 

                                                             
96 Elforsk rapport 06:11. 
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motivera investeringar i t ex system och organisation, samt att industrikunder i 
många fall fortfarande har avtal som gör att spotprisets svängningar inte når fram 
till dem. Det kan röra sig om antingen traditionella fastprisavtal eller 
portföljmodeller där man kan låsa priset på andelar av sin framtida elförbrukning 
och successivt bygga upp ett fast pris. I dylika avtalskonstruktioner får kunden inga 
incitament att anpassa sitt förbrukningsmönster till pristoppar. Det kan dock, 
precis som man gjorde inom projektet Industribud, göras tilläggsavtal mellan 
elköparen och elleverantören som ger elköparen incitament att reagera på 
pristoppar enstaka timmar/dagar. 

Industribuds förslag till tilläggskontrakt till fastprisavtal finns i bilaga 2. I projektet 
har man även tagit fram förslag till tilläggskontrakt för ett antal andra 
kontraktstyper (kraftporfölj i procent, spotkontrakt och kraftportfölj i MW samt för 
s k syntetiskt balansansvariga elanvändare). 

4.3 Situationen för hushåll och andra mindre förbrukare 
Även vad gäller hushållskunder är det fortfarande i huvudsak de traditionella 
fastprisavtalen som dominerar, även om de halvrörliga tillsvidare-priserna också 
har en betydande andel av marknaden. På senare år har rörliga priser (oftast i 
meningen NordPools månadsmedelspot plus påslag) blivit vanligare, men i dessa 
avtalskonstruktioner blir det bara månadsmedelpriser på kraftbörsen som når fram 
till kunden. 

Hittills har timavläsning varit förbehållet stora förbrukare och, i mycket begränsad 
utsträckning, mindre förbrukare som själva har valt att investera i 
mätutrustningen. Med reformen till månadsvis avläsning för alla kunder, som 
slutförs vid halvårsskiftet juni/juli 2009, har vi i Sverige tagit ett steg på vägen mot 
ökade möjligheter att ta tillvara kundernas priskänslighet. När det gäller 
reduktioner i samband med kortvariga effektproblem (t ex på tim- eller dygnsbasis) 
räcker det dock inte med månadsvis avläsning. För att en kund ska kunna 
tillgodogöra sig förtjänsten/besparingen av en förbrukningsreduktion som sträcker 
sig över endast någon timme eller ett par dagar, krävs betydligt kortare 
avräkningsperioder. 

Uppemot 90 procent97 av de mätare som nu installeras över hela landet för att 
uppfylla kraven på månadsvis avläsning är förberedda för timmätning, trots att 
lagen inte kräver detta. Att en stor del av landets nätägare tar detta steg kan 
komma att innebära att möjligheterna till att ta tillvara kundernas priskänslighet 
trots allt kommer att öka de närmaste åren. En viktig parameter i denna utveckling 
blir om branschen och statsmakterna kan komma överens om ett administrativt 
system som möjliggör timavläsning för flertalet kunder. Det handlar om att både 
nätägare och elleverantörer måste ha beredskap att hantera en väsentligt större 

                                                             
97 Elforsk rapport 07:62 ”Timmätning för alla” 
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mängd datainformation än man annars skulle behöva för att arbeta med 
månadsvärden. 

Enligt dagens lagstiftning ska månadsavräkning/-avläsning tillämpas för alla 
uttagspunkter med 63A spänning eller lägre med start 1 juli 2009. Har man en 
anslutning över 63A ska uttagspunkten redan i dag avräknas per timme. Hur 
uttagsprofilen ser ut för respektive uttagspunkt kan naturligtvis variera högst 
individuellt, men som ett riktmärke kan man säga att förbrukningen i en 
uttagspunkt normalt uppgår till 80-100 MWh/år för att timavläsning enligt 
lagstiftningens krav blir aktuellt. Genomsnittligt effektuttag i en punkt med 100 
MWh i årsförbrukning blir cirka 10-20 kW. Det är alltså, sett i termer av 
effektuttag, även en mycket stor grupp av relativt små förbrukare som kommer att 
avräknas per timme enligt den nya lagstiftningen. 

Med de nya mätarutrustningar som nu installeras på bred front, kommer en 
dominerande del av landets elkunder teoretiskt sett att kunna få sin elräkning 
baserad på timvisa noteringar av elförbrukningen. Ett problem för att detta ska bli 
verklighet är att dagens regelverk inte endast kräver timvis avläsning utan också 
dygnsvis rapportering av värdena. Även om de nya mätarna registrerar värden 
timvis, har systemen inte kapacitet att sända över detta till 
datainsamlingscentralen så ofta som lagen idag kräver. Att sända stora mängder 
data i efterhand, t ex månadsvis, är dock normalt inte ett problem. I detta avseende 
behöver således regelverken ändras om man ska ha möjlighet att fullt ut utnyttja 
alla de mätdata som kommer att genereras. 

Förutom att rapporteringskravet mjukas upp, behöver man i dagens lag också 
tydliggöra att de nätägare som vill ska kunna lämna systemet med 
schablonavräkning. 

Även om de föreslagna förändringarna genomförs är det inte säkert att det räcker 
för att flertalet nätägare kommer att välja generell timavläsning till följd av de 
merkostnader som hanteringen av data och mätare ändå kan medföra. Eventuellt 
kan det bli aktuellt att behöva tillåta en mindre tariffhöjning som kompensation för 
de nätägare som väljer att öppna för denna möjlighet. 

4.4 Balansansvarigas förutsättningar att verka för efterfrågeflexibilitet 
Det krävs ofta starka ekonomiska styrmedel för att få till stånd efterfrågeflexibilitet, 
möjligen med undantag för åtgärder bland elvärmda hushåll. I bilaga 1 redovisas 
mer i detalj de regler som enligt dagens balansansvarsavtal gäller för ansträngda 
situationer, när effektreserven eller den snabba störningsreserven behöver 
användas eller vid fysisk elbrist. Här nedan redogör vi i korthet för de viktigaste 
konsekvenserna av dagens regler. 

Det är balansansvariga utan elproduktion, eller med liten elproduktion, som löper 
de största riskerna. Den största risken för denna grupp är om säljbuden till Nord 
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Pool Elspot är otillräckliga och ett marknadskryss inte kan etableras. Då ”kortar” 
man köpbuden så att varje aktör får reducera sitt köp med samma procentsats. 
Detta drabbar alla balansansvariga elhandelsföretag lika. På koncernnivå blir dock 
skadan mindre för de koncerner som har tillgång till egen produktionskapacitet och 
enbart lägger bud på skillnaden mellan produktion och förbrukning. Elspot 
bestäms av bud kl 12 en dag i förväg. 

I ett sådant läge försöker den balansansvarige att köpa återstående kraft, för att 
täcka sin förbrukning, på Elbas. Det är dock stora risker att priserna på Elbas är 
mycket höga, eller att utbudet är begränsat i förhållande till efterfrågan, i en sådan 
situation. I Elbas sker en kontinuerlig handel fram till en timme före 
leveranstimme. 

Eventuellt återstående underskott måste köpas på balansavräkningen. Här sker 
handel inom leveranstimman. Det är även här risker för att priserna är höga, och 
att reserver måste tas i anspråk samt att verklig elbrist kan uppstå. För de sista 
fallen finns specialregler i balansansvarsavtalet för hur balanskraften ska prissättas 
och de ekonomiska konsekvenserna för de balansansvariga kan bli stora. 
Specialreglerna är: 

• Då kommersiella bud saknas på balansregleringen kan Svenska Kraftnät 
bjuda in Effektreserven till en kostnad av 8 000 SEK/MWh + det högsta av 
rörlig kostnad och priset på Elspot.  

• När Svenska Kraftnät aktiverat den snabba störningsreserven sätts 
uppregleringspriset till uppregleringspriset innan störningsreserven 
aktiverades.  

• Vid manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) sätts uppregleringspriset till 
20 000 SEK/MWh till dess den bortkopplade förbrukningen återställts. 

• Om Svenska Kraftnät beordrat bortkoppling och systemet nedreglerats 
under samma timme ska den balanskraft som uppkommit till följd av den 
beordrade bortkopplingen avräknas till priserna på Elspot. 

 

Vid en effektbristsituation och med kortade bud på Elspot är det risk för att det är 
svårt att köpa några större mängder på Elbas och balansansvarig riskerar att köpa 
balanskraft till 20 000 SEK/MWh. Är försäljningen från Elspot ransonerad med 
10% och om MFK råder i två timmar betyder detta ett kostnadspåslag på det årets 
genomsnittliga kostnader på 0,7 SEK/MWh98. Blir det däremot stor bortkoppling 
av last hos en balansansvarig kan det tvärtom bli frågan om en mycket lönsam 
affär, där den bortkopplade lasten krediteras balansansvarig med de rådande 
spotpriserna, vilka sannolikt är mycket höga. Således kan vissa balansansvariga 
drabbas hårt medan andra kanske t o m kan tjäna ekonomiskt på en 
effektbristsituation. 

                                                             
98 Vi har räknat med en utnyttjningstid för balansansvarigs elförbrukning på 6000 timmar. 2 h*20000kr//MWh 
/6000 h *0,1 = 700 kr/MWh 
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För att slippa lita till en sådan tur kan en balansansvarig elleverantör som är 
nettoköpare på Elspot i förväg avtala om effektreduktioner med vissa av sina 
kunder. Då minskar förbrukningen, och därmed riskerna för att behöva betala 
mycket höga uppregleringspriser. 

4.5 Elpannor och värmepumpar 
Med avkopplingsbar last menas objekt som kan styras och kopplas bort helt, som 
exempelvis elpannor, värmepumpar eller motsvarande. Genom att koppla bort dem 
kan man anpassa förbrukningen till rådande marknadssituation (påverkat av 
elpriset i förhållande till kostnaden för alternativa uppvärmningsformer som beror 
på aktuella bränslepriser – framför allt olja).  

I Svensk Elmarknadshandbok, som Svenska Kraftnät har tagit fram tillsammans 
med Svensk Energi, beskrivs hur avkopplingsbar last ska hanteras. Enligt 
systemansvarsförordningen ska balansansvariga rapportera till Svenska Kraftnät 
hur stor del av den förbrukning som ingår i dennes balansansvar som är 
avkopplingsbar. Svenska Kraftnät rekommenderar också att nätägaren rapporterar 
detta för att Svenska Kraftnät ska kunna analysera ansträngda effektsituationer.  

Enligt Svensk Elmarknadshandbok finns det fyra fall där nätägaren bör rapportera 
avkopplingsbar last, förutsatt att anläggningen har timmätning. 

1. Nätägaren har ett nätavtal med en anläggningsägare om att anläggningen 
kan kopplas bort på order från nätägaren t ex genom bortkoppling av 
elpannor. Ofta innebär avtalet att anläggningsägaren har en lägre nättariff 
än normalt. 

2. Elleverantören/balansansvarig har ett avtal med anläggningsägaren om att 
anläggningen kan kopplas bort. I detta fall kan bortkopplingen vara styrd 
av t ex att spotpriset överstiger en viss nivå. 
Anläggningsägaren/balansansvarig måste i detta fall avtala med nätägaren 
om att mätvärden ska rapporteras som avkopplingsbar last. 

3. Elpannor och värmepumpar som överstiger 5 MW ska enligt Svenska 
Kraftnäts föreskrift SvKFS 2001:1 vara försedd med frekvensbortkoppling. 

4. Anläggningen ingår i Svenska Kraftnäts effektupphandling där 
reglerobjektet är en avkopplingsbar last.  

 

I fall 1 kommer de avkopplingsbara elpannorna att kopplas bort av nätskäl. Det kan 
röra sig om tidpunkter då nätföretaget har sitt största uttag från överliggande nät, 
för att reducera nätföretagets abonnemangskostnad till överliggande nät. Det kan 
också röra sig om bortkoppling vid egna nätproblem för nätägaren. 

I fall 2 styrs de avkopplingsbara elpannorna mot elpriserna. Beroende på hur 
avtalet mellan anläggningsägaren och balansansvarig elleverantör ser ut kan 
elpannan styras exempelvis timme för timme (mot spotpriserna), dygn, vecka 
respektive månad. I de senare exemplen får anläggningsägaren betala ett fast elpris 
varje dygn, vecka respektive månad. 
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Enligt SvKs föreskrift 2001:1 ska elpanna eller värmepump med en eleffekt om 
minst 5 MW söder om snitt 2 ha utrustning installerad som automatiskt kopplar 
bort anläggningen (Automatisk förbrukningsfrånkoppling – AFK) när frekvensen 
understiger 48,4-48,1 Hz i 0,15 sekunder. De största elpannorna ska kopplas bort 
vid 48,4 Hz och de minsta vid 48,1 Hz. 

Om avkopplingsbara elpannor verkligen kopplas bort vid pristoppar eller vid 
situationer med stort effektutnyttjande har varit osäkert, förutom då AFK-systemet 
tar vid vid låga frekvenser. En test på de avkopplingsbara elpannornas känslighet 
för höga elpriser genomgicks under den torra vintern 2002/2003 då elpriserna 
sakta men säkert höjdes upp till 1 000 kr/MWh. Då riskerade den totala energin i 
vattenmagasinen att bli knapp fram till vårfloden 2003. Det var dock inga problem 
med flaskhalsar på de nordiska elnäten eller med effektbalansen. 

Driften av de avkopplingsbara elpannorna i Sverige och Norge minskade, särskilt 
när elpriserna började överstiga 300 kr/MWh. Reduceringen blev inte maximal 
förrän elpriserna översteg ca 600 kr/MWh, och då med några veckors 
eftersläpning. Det som definieras som elpannor i Svensk Energis veckostatistik och 
NordPools Landsrapporter sjönk inte ned under 200 MW trots de extremt höga 
elpriserna som varade under lång tid, vilket tyder på att vissa elpannor inte är 
avkopplingsbara utan bör betraktas som prima elanvändning. Detta kan bero på att 
de saknar alternativt uppvärmningsalternativ eller att de tidigare elavtalen, som 
medförde bortkoppling vid vissa tillfällen, har ersatts med konventionella elavtal 
där anläggningsägaren har rätt att använda så mycket el han vill till ett fast pris. 
Det kan också bero på att avtal mellan nätägare och anläggningsägare till 
avkopplingsbara elpannor inte behövde aktiveras under denna period (ingen 
avkoppling var motiverad av nätskäl).  

101 



Figur 4 Prisutveckling och användning av elpannor vinter 2002/2003 
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Erfarenheten från torrårsvintern 2002/2003 indikerar att det tar veckor innan en 
maximal bortkoppling av elpannor effektueras och att endast en mindre del 
kopplas bort samma vecka som priserna går upp. Vid effektbalansproblem kommer 
prisuppgången mer oväntat, i bästa fall med några dagars varsel. Det finns därmed 
anledning att befara att många elpannor kommer att köras vid pristoppar 
förorsakade av effektbalansproblem. 

Enligt Svenska Kraftnät fungerar AFK-systemet. Däremot rapporterar inte alla 
balansansvariga elleverantörer anläggningar (elpannor och värmepumpar) som 
avkopplingsbara, trots att de ska det enligt balansansvarsavtalet som de tecknat 
med Svenska Kraftnät. Många elleverantörer sköter dock detta som de ska.  

Fortfarande vet inte Svenska Kraftnät i vilken utsträckning avkopplingsbara 
elpannor via kontrakt verkligen kopplas bort eller ej vid perioder med höga priser. 
Om de kopplas ut mot priserna kan det vara mot spotpriser enskilda timmar, 
dygns-, vecko- eller månads-medelpriser.  

I ett svårt driftläge har inte Svenska Kraftnät några andra lagliga möjligheter än att 
vädja till balansansvariga elleverantörer att försöka ersätta avkopplingsbara 
elpannor, eller värmepumpar, med oljepannor. Detta förutsätter dock i sin tur att 
elleverantören kan komma överens med ägaren till elpannan eller värmepumpen.  
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Kontrollen av de avkopplingsbara elpannorna synes fortfarande vara låg, till 
skillnad från situationen på 1980-talet, då strikta skattelättnader medförde en 
mycket hög kontroll av driften av dessa pannor. 

5. Potential för efterfrågeflexibilitet till 2011 
Utifrån de kunskaper vi har om situationen några år tillbaka i tiden och idag, har vi 
försökt att göra en bedömning utvecklingen  ett par år framåt i tiden. Till viss del 
beror framtida möjligheter på teknisk utveckling, men den allra viktigaste 
parametern torde vara hur det framtida kraftsystemet – och därmed priserna – 
kommer att se ut. 

5.1 Elintensiv industri 
Närmast presenteras bedömningar för effektreduktioner utifrån erfarenheter från 
Industribud och Svenska Kraftnäts effektupphandlingar. Värmepumpar och 
reservkraftverk hos svenska elanvändare har exkluderats från kalkylerna, varför 
bedömningarna enbart avser effektreduktioner i svensk industri. Utbud av 
reservkraftverk från Ålands elverk har dock inkluderats i bedömningen. Vi 
återkommer därefter med utbud av effektreduktioner via värmepumpar och 
svenska elanvändares reservkraftverk.  

5.1.2 Utbud av effektreduktioner med Svenska Kraftnäts 
utvärderingskriterier 
Denna bedömning baseras på företagsbesök i samband med Industribud eller inför 
effektupphandling, där flertalet större företag har besökts. Följande figur visar 
EME Analys’ bedömning idag jämfört med de effektreduktionsbud som blivit 
antagna av Svenska Kraftnät under perioden 2002-2008. I de första 
effektupphandlingarna begränsade sig Svenska Kraftnät till effektreduktioner om 
minst 15 MW. Under de sista åren har minsta bud varit 10 MW.  

Vi har utgått från SvKs utvärderingskriterier vid effektupphandlingarna. Det 
betyder att begränsningar i repeterbarhet, uthållighet och ledtider över 15 minuter 
medför ett kostnadspåslag. Anläggningar norr om snitt 2 får också ett 
kostnadspåslag, vilket gör dem mindre konkurrenskraftiga. 
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Figur 5 Potential för effektreduktion inom elintensiv industri i Sverige 
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Förklaringar: 1: EME Analys’ bedömning av effektreduktioner inom svensk 
industri exklusive värmepumpar och svenska reservkraftverk enligt 
Svenska Kraftnätsutvärderingskriterier 2006 

2: Upphandlade effektreduktioner 2007/2008 exklusive 
reservkraftverk 

3: Bedömd kapitalkostnad för en ny gasturbin utfördelad på 10 
drifttimmar 

4: Summering av de maximala bud som företag offererat Svenska 
Kraftnät någon gång exklusive värmepumpar och svenska 
reservkraftverk och exklusive icke-bindande bud 

Maximala bud till Svenska Kraftnät är de högsta/volymmässigt mest omfattande 
bud som ett företag givit till Svenska Kraftnät någon gång under åren 2002-2008. 
Här har bara bindande åtaganden inkluderats, och inte bud från främst järn- och 
stålindustrin som kan vidta åtgärder men inte vill lova något om de befinner sig i 
en period med hög produktion och stora orderåtaganden. Vi ser att de 
förverkligade effektreduktionsbuden uppgår till över 70% av EME Analys’ 
bedömda potential. Dessa insatser, där främst industriföretag ansträngt sig för att 
förbereda stopp i sin industriproduktion, måste anses vara mycket imponerande. 
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För tio år sedan hade bara tanken på stopp i industriproduktionen ansett vara mer 
eller mindre bisarr. 

Vi ser att den verkligt upphandlade mängden för vintern 2007/2008 blev mycket 
lägre, endast drygt 200 MW, eller knappt 20% av den bedömda potentialen av 
EME Analys. 

Svenska Kraftnät har utvärderat alla inkommande bud med ett antagande om att 
man skulle komma att behöva fem aktiveringar per vinter och två timmar per 
aktivering. Detta ger totalt en drifttid för effektreserven i deras utvärdering på 10 
timmar per år. I figuren har vi lagt in en fast kostnad för gasturbiner på 300 
kr/kW/år utslaget på 10 timmar, vilket ger en kostnad på 30 kr/kW/år.  

I kostnadsbedömningarna har vi slagit ut årskostnader och aktiveringskostnader 
till en genomsnittskostnad, som i figuren ovan är beräknad utifrån fem aktiveringar 
med två timmar vardera. Till detta har vi lagt en rörlig kostnad i kr/kWh. Vi har 
också lagt in de kostnadshöjningar Svenska Kraftnät gör i sina utvärderingar för 
begränsningar i uthållighet, repeterbarhet, långa ledtider och om en anläggning 
ligger norr om snitt 2 (Gävles latitud).  

I den senaste upphandlingen har Svenska Kraftnät räknat med 10% 
kostnadshöjning för begränsad uthållighet och 15% kostnadshöjning för begränsad 
repeterbarhet. Störst vikt har Svenska Kraftnät lagt vid att kunna aktivera 
anläggningen snabbt. De anläggningar som har en aktiveringstid som överstiger 15 
minuter tilldelades i 2006 års utvärdering ett utvärderingstillägg om 100%. De som 
hade en längre aktiveringstid än 60 minuter straffades med ytterligare 20%. 
Anläggningar som ligger norr om snitt 2, där behovet av effektreserver har bedömts 
som mycket litet, straffades också relativt hårt och tilldelades ett 
utvärderingstillägg på 100%.  

Utbudskurvan enligt EME Analys’ bedömning med Svenska Kraftnäts 
utvärderingskriterier för 2006 ger ekonomiskt lönsamma effektreduktioner i 
industrin på 600-800 MW. Därefter blir det billigare att ha gasturbiner som 
effektreserv. I praktiken finns andra produktiosformer, som att ta 
oljekondenskraftverk ut malmåse.  

5.1.2 Känslighetsanalys och diskussion om effektreduktioners roll 
I de följande avsnitten ska vi göra en känslighetsanalys där vi bl a varierar Svenska 
Kraftnäts utvärderingskritierier. Vi kommer också att göra en jämförelse mellan 
effektreduktioner och kostnaden för att täcka elförbrukningen under kortare 
perioder med gasturbiner. Diskussionen baseras på de effektupphandlingar som 
gjorts, men är också i många stycken relevant för effektreduktioner kontra 
toppkraftverk på en helt fri marknad. 

Utbud av effektreduktioner med gynnsam utvärdering relativt 
gasturbiner 
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I följande figur har effektreduktioner i industrin jämförts med kostnaden för 
gasturbiner på ett sätt som är gynnsamt för effektreduktioner jämfört med 
elproduktion. Vi räknar med att effektreserven endast aktiveras en gång per år, 
vilket medför kostnader för gasturbiner på ca 300 kr/kWh. Då blir nästan alla 
effektreduktioner på drygt 1200 MW billigare än att ha gasturbiner installerade och 
startklara. Genom att slå ut hela årskostnaden och aktiveringskostnaden på en 
timme höjs den genomsnittliga kostnaden för effektreduktioner, men inte lika 
mycket som för gasturbiner. 

Figur 6 Potential för effektreduktion i elintensiv industri, gynnsamma 
utvärderingskriterier och höga kostnader för reservkraft 
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I figuren är den röda kurvan samma som i figur 2. Den blå kurvan buden till 
Svenska Kraftnät men med gynnsammare utvärderingskriterier I detta fall har 
straffen för uthållighet och repeterbarhet halverats till 5 respektive 7,5%, och 
straffen för lång ledtid har reducerats till endast 20% utvärderingstillägg. Detta har 
medfört mindre kostnader för effektreduktioner. Nettoeffekten blir ungefär 
fördubblade kostnader för effektreduktioner jämfört med vår utgångskurva 
baserad på Svenska Kraftnäts utvärderingskriterier år 2006 (EME 08 exkl 
värmepumpar), men ändå mycket mer fördelaktigt jämfört med gasturbiner.  
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Utbud av effektreduktioner med ogynnsam utvärdering relativt 
gasturbiner 

Följande figur visar kostnader för effektreduktioner i den svenska industrin jämfört 
med gasturbiner med en något mer ogynnsam utvärderingsmall än vad Svenska 
Kraftnät använde 2006. Här har vi räknat med tio aktiveringar på två timmar 
vardera, dvs totalt 20 timmar per år. Då sjunker kostnaden för gasturbiner ned till 
15 kr/kWh. Straffen för uthållighet och repeterbarhet har fördubblats till 20 
respektive 30%. Straffen för långa ledtider och för anläggningar norr om snitt 2 har 
bibehållits.  

Figur 7 EME Analys’ bedömning, ogynnsamt scenario för effektreduktioner med 20 
timmars utnyttjande samt kapitalkostnader för gasturbiner utfördelade på 20 
driftstimmar 
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Med sådana ogynnsamma utvärderingskriterier skulle det inte bli lönsamt att 
acceptera mer än drygt 200 MW effektreduktioner i svensk industri. 
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5.1.3 Några kommentarer till Svenska Kraftnäts utvärderingskriterier och 
effektreduktioners roll i elsystemet 
Den svenska effektreserven har sedan vintern 2002/2003 möjligen använts en 
gång av effektbalansskäl, den 20 januari 2006. Därutöver har effektreserven 
använts ett antal gånger för Svenska Kraftnäts mothandel. Motivet har varit att 
delar av effektreserven har varit billigare än vissa av de kommersiella buden till 
balansregleringen. Effektreduktioner har dock aldrig utnyttjats. Det kan eventuellt 
bero på att de har höga rörliga kostnader men lägre fasta kostnader än kraftverk. 

Det är inte självklart att alla bud till effektreserven ska utvärderas mot en total 
drifttid på 10 timmar. Mot bakgrund av hur effektreserven verkligen använts är det 
ett högt timantal. Med en utvärdering mot 1 timmes drifttid per år skulle enligt 
ovan alla effektreduktioner vara mer ekonomiska än nya gasturbiner. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv borde de olika produktions- och 
effektreduktionsbuden utvärderas utifrån Svenska Kraftnäts behov. Svenska 
Kraftnät borde vara betjänta av att ha olika typer av bud. Det är naturligt att utgå 
ifrån en varaktighetskurva av den totala svenska elförbrukningen, m h t att 
elförbrukningen kan bli extra stor under vissa timmmar. Därvid finns ett stort 
behov under timmen med högst förbrukning, ett något lägre behov under den näst 
högsta timmen etc. I följande figur visas hur en sådan ”utvärderingskurva” 
schematiskt skulle kunna se ut. 
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Figur 8 Schematisk varaktighetskurva för de 70 timmar som har störst 
effektförbrukning 
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Med de utvärderingskriterier som Svenska Kraftnät använt hittills har man räknat 
med fem aktiveringar på två timmar vardera, dvs totalt 10 driftstimmar. Enligt 
figur 2 skulle det då bli lönsamt med 600 MW effektreduktioner, och resten skulle 
klaras med nya gasturbiner. Med en effektreserv på 2 000 MW skulle 1 400 MW 
gasturbiner behöva kontrakteras.  

Med en aktivering per år på en timme skulle hela potentialen av effektreduktioner 
(1 200 MW) vara lönsam att kontraktera. I denna potential ingår även 
reservkraftverk. Reservkraftverk har normalt lägre aktiveringskostnad och rörlig 
kostnad än effektreduktioner varför man kan räkna med att de utnyttjas i första 
hand. Därutöver kan olika effektreduktioner göras. Ett företag som enbart kan gör 
en effektreduktion per vinter har en roll att spela för den högsta 
förbrukningstoppen. Andra kan bidra lite längre. De olika buden på 
effektreduktioner kompletterar varandra, tillsammans med bud från 
produktionsanläggningar.  

Med en marknadsmässig lösning av effektproblematiken kommer en liknande 
lösning att erhållas. Här finns det inga krav på att behandla alla bud lika, utan olika 
aktörer kan göra åtgärder enligt deras komperativa fördelar. Här kan ett 
industriföretag som kan göra en aktivering under en timma varje år spela sin roll 
tillsammans med andra aktörer. Tillsammans kan de fylla varaktighetskurvan med 
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olika effektreduktioner eller produktion. Så skulle en samhällsekonomisk 
utvärdering kunna göras..  

5.1.4 Buden av effektreduktioner över åren 
Kostnaderna för effektreduktioner utifrån Svenska Kraftnäts utvärderingskriterier 
från 2006 har ökat jämfört med de första upphandlingarna. Detta kan bero på olika 
faktorer; inflation, större beläggning i industriproduktionen jämfört med de första 
åren, produktpriser som ökat (metallpriserna har ökat kraftigt vilket gör 
effektreduktioner dyrare i metallindustrin – däremot har inte massa och 
papperspriserna ökat).  

Mot lägre bud kan också tala att industriföretagen har lärt sig vilka priser de kan 
kräva utan att riskera att bli utkonkurrerade i Svenska Kraftnäts upphandlingar. 
Ibland har man lärt sig att skruva ner sina bud för att de ska bli antagna. Under 
senare år har buden ibland blivit förmånligare för Svenska Kraftnät. Det finns dock 
även exempel som går åt andra hållet. Sammantaget bedömer EME Analys att 
effektreduktionsbuden  är högre än de faktiska kostnaderna för att vidta 
effektneddragningar.  

5.2 Elvärmda hushåll mm 
Det är huvudsakligen inom elvärme som potentialen för åtgärder hos hushållen 
finns. Det kan antingen röra sig om att de boende själva vidtar åtgärder som en 
reaktion på höga priser eller att reduktionen görs i form av ”tvingande” reduktioner 
som styrs från någon annan, exempelvis nätbolagen eller elleverantören utifrån 
tidigare överenskommelser. Det kan också finnas trepartsavtal mellan 
kund/elleverantör/nätföretag. 

Inom ramen för Market Design-programmet har försök genomfört i nätområden 
där timmätning redan finns installerad hos småkunder (Vallentuna och hos 
Skånska Energi). I dessa försök har det kunnat konstatera att ”skapade” pristoppar 
på 3 000- 10 000 SEK/MWh under totalt 40 timmar per år är tillräckliga för att 
kunderna ska se det som attraktivt att påverka sin förbrukning mot att göra en 
besparing. 

Försöken har utformats så att kunden får en oförändrad kostnad om de inte har 
utfört någon reduktion, men om de har lyckats reducera sin förbrukning under 
topptimmarna med 70 % har de kunnat spara cirka 1000 kr per år. Bland de 
deltagande hushållen har en genomsnittlig effektreduktion av cirka 50 % uppnåtts 
under de timmar då pristoppar har varslats. Med ett totalt effektuttag på cirka 
10 000 MW för elvärmda villor under de perioder då lasten totalt i landet är som 
högst, gör man i Elforsks rapport 06:38 bedömningen att en potential till reduktion 
inom elvärmda villor motsvarande 2 000 MW inte torde vara någon överskattning. 
I denna bedömning ligger att cirka hälften av potentialen nås i hushåll som enbart 
reagerar på prisincitamentet och hälften genom styrning bl a med stöd av de nya 

110 



AMR-system som nu installeras. En viktig förutsättning för att denna potential ska 
nås är att timavräkning införs för elvärmekunder samt att nya tariffer införs. 

Det ska tilläggas att de kunder som har medverkat i Elforsks studier inte har 
indikerat någon komfortförlust av sitt deltagande och sina reduktioner. En stor 
andel av de tillfrågade framhåller också att möjligheten att ”göra samhället en 
tjänst” bidrar till att de kan tänka sig att påverka sin förbrukning, något som också 
visas bland vissa elintensiva företag. . 

Inom ramen för Elforsks projekt har man testat både fjärrstyrning och mer aktivt 
deltagande från hushållets medlemmar i form av manuell justering av termostat 
och liknande. Ett hushåll med ett effektuttag på 6-8 kW kan vid en effekttopp 
kanske spara 5 kWh/h. Med ett pris per timme på 3 000-10 000 SEK/MWh blir 
besparingen 15-50 SEK per timme. 

För att kunna ta tillvara flera hushållskunders möjligheter till effektreduktioner 
krävs kanske inte endast incitament och möjligheter att mäta förbrukningen per 
timme eller dygn. I vissa kundgrupper kan det också behövas någon form av styr- 
och kommunikationssystem som gör det enkelt för kunderna att reagera på 
prissignalen utan att varje gång manuellt justera inställningarna på exempelvis 
husets värmesystem. 

Den tekniska utvecklingen på det här området går ständigt framåt och sedan flera 
år finns all teknik som krävs. Problemet är att kostnaden för installation 
fortfarande blir betydande - räknat per hushåll och räknat per kWh. Kostnaden för 
installation och att få systemet på plats samt den rörliga kostnaden per 
aktivering/insats ska jämföras med motsvarande kostnader för att hålla 
produktionskapacitet t ex i form av gasturbiner tillgänglig för topptimmarna. Av 
detta skäl är det angeläget att hitta en enkel, tillförlitlig och billig modell för 
styrning av små kunders förbrukning för att detta alternativ ska kunna bli 
konkurrenskraftigt. 

5.2.1 Styrning av direktel (och annat) med kontaktorer 
Med kommunikation etablerad genom nätägarens insamlingssystem eller via SMS 
kan man med hjälp av s k ”kontaktorer” (fjärrstyrd strömbrytare) styra valda delar 
av sin förbrukning vid signal från exempelvis nätägare, leverantör eller annan 
aktör. I grunden är detta en enkel och okomplicerad lösning, men det kräver 
fysiska installationer och ofta även viss kabeldragning i varje enskilt hushåll. 

De mätare som nu installeras har, i nästan samtliga fall, en utgång för 
kommunikation med hushållet. Kommunikationen kan ske antingen via ledning 
eller trådlöst. Mottagaren placeras normalt i det utrymme där proppskåpet finns 
och vidare kopplingar kan göras för specifika grupper av utrustning och radiatorer 
(i direktelvärmda hushåll). 
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Även om man idag kan slippa dra kabel från mätaren in till proppskåpet, kräver 
styrsystemen viss installation, som är den kostsamma delen av att få systemet 
driftklart. I radhusområden, där hushållens elinstallationer normalt liknar 
varandra en hel del, kan man uppnå en effektivare hantering än i fristående, unika 
villor. Svårigheterna att få tillgång till alla hus i ett område och att göra allt arbete 
på ett rationellt sätt ska dock inte underskattas. Uppemot en dags arbete per 
hushåll (8 h á 500 kr) torde vara rimligt att räkna med. Till det kommer kostnader 
för material, vilket motsvarar några hundralappar och uppemot en tusenlapp 
beroende på hur många kontaktorer och därmed unika grupper av anslutningar 
som man vill kunna styra. Styrning med hjälp av kontaktorer lämpar sig väl för 
direktel, där man alltså kan koppla av och på samtliga eller valda grupper av 
radiatorer i ett hus på en given signal från extern part. Den tillgängliga effekten kan 
således uppgå till 5-10 kW per hushåll i en topplastsituation. 

Problemet med att styra direktelvärmda hushåll är att man också måste ta hand om 
den återvändande effekten, man behöver ha en central intelligens i systemet. Detta 
är också nödvändigt om kunden ska kunna använda sitt system i den dagliga 
driften på ett mer kostnadseffektivt sätt. För att skapa dessa funktioner måste man 
vid installationen in i gruppcentralen för att bryta upp grupperna för elvärmen, 
vilket gör arbetet mer tidskrävande och således dyrare. I början av 90-talet gick det 
att få kunden att vara med och delfinansiera installationen genom tillgången till 
detta mervärde, men idag finns inte samma intresse.  

En billig och relativt enkel potential att ta tillvara är varmvattenberedaren, som 
ofta kan styras bort under ett par topptimmar utan att det ger någon som helst 
komfortförlust. Då behövs endast en kontaktor och begränsat arbete i 
gruppcentralen. Potentialen per hushåll motsvarar cirka 0,8 – 2,0 kW. 

5.2.2 Styrning av vitvaror med Zigbee eller Mesh radio 
På vissa platser i Sverige installeras redan idag ett radiosystem som kan 
kommunicera med exempelvis vitvaror och därmed styra driften av dessa till 
önskat mönster. Dessa system kräver minimalt med installationer och 
kabeldragning och blir därför billiga att få tillgång till. Baksidan är att de hittills 
endast används för styrning av vitvaror som kyl, frys, tvättmaskiner mm och inte 
uppvärmningssystemen. Detta gör att man inte kommer åt de stora effekterna. 

5.2.3 Styrning med hjälp av parallellkoppling av utegivare 
I den senaste vinterns fortsatta försök inom Market Design-programmet99, har man 
prövat en för hushållskunder relativt ny teknik, där man kan styra 
uppvärmningssystemet genom att till systemets utegivare (den enhet som känner 
av utomhustemperaturen) parallellkoppla en givare som styr utifrån aktuellt 

                                                             
99 Erfarenheterna från den gångna vintern (07/08) har ännu inte kunnat sammanfattas i en rapport. De 
uppgifter som redovisas här är ett kort referat av ett samtal med projektledaren Stefan Lindskoug (Esselcon). 
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spotpris. Systemet var ursprungligen designat för att styra mot ”ekvivalent 
temperatur” (ET). 100

I försöket som Market Design har genomfört har man valt att räkna om 
spotpriserna på elbörsen till ekvivalent temperatur. I perioder av höga spotpriser 
har man sänt ut signal om att ET är högt, vilket får till följd att värmesystemen 
regleras ned och effektuttaget sänks. När spotpriserna är låga, t ex under 
låglasttider, sänder man på motsvarande sätt ut signal om att ET är lågt, vilket 
leder till att uppvärmningssystemen körs hårdare för att höja temperaturen.  

Genom att styra uppvärmningen mot spotpriset har man i försöket fått de 
värmetröga husen att ackumulera värme under låglastperioder och sedan kunnat 
minimera uppvärmningen under de timmar då spotpriset varit som högst. 
Deltagande hushåll har enligt uppgift inte märkt av hur systemet har körts och har 
således upplevt att den här modellen fungerar mycket väl utan att ge någon 
komfortförlust. 

Detta är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att påverka effektuttaget i en fastighet. 
Utrustningen som behövs för att ta emot signalen är desto dyrare, eftersom den här 
produkten (av SMHI kallad WeatherSync) än så länge har utformats för 
flerbostadshus och kontorslokaler. Totalt har man i Market Design-projektet fått 
betala cirka 6 000 kr per hushåll inklusive installation. Har man redan etablerat 
kommunikation med kunden (via t ex mätsystemet) borde det kunna bli avsevärt 
billigare att använda den här lösningen. 

Hittills har den här lösningen endast tillämpats på centralstyrd vattenburen värme 
med värmepump eller elpanna. Det är mer komplicerat och dyrt att styra kunder 
med direktel, eftersom det är få som har centralstyrning av sina radiatorer. Ska 
man styra direktel får man styra de olika grupperna i kopplingscentralen med hjälp 
av kontaktorer på varje grupp. 

                                                             

100 ET beräknas timvis av SMHI och den s k Enloss-modellen för 80-90 prognosorter framför allt centrerat 
kring storstadsregionerna. I beräkningen för ET väger man in påverkan från bland annat vind och 
solinstrålning, vilket gör att en uppmätt temperatur av t ex noll grader kan anges som ekvivalent med -5 eller 
+5 beroende på övriga påverkansfaktorer. 

113 



Tabell 6 Olika sätt att styra elvärmda hushåll 

Styrsätt Kontaktorer Radio 
Ekvivalent 
temperatur 

Kommunikationssätt Via elnätet, SMS 

eller radio samt 

kontaktorer 

Via radiosignal och 

inbyggda 

mottagare i 

utrustning 

Via parallell-

koppling till 

utegivaren, 

som ger 

värmecentralen 

indikation om 

värmebehov 

Kostnadskaraktär Dyr installation, 

billig aktivering 

Billigare installation 

mot endast 

varmvatten-

beredare 

 

Billig installation 

och billig aktivering 

Idag dyr 

installation, 

billig aktivering 

hushåll inkl 

installation 

Vad kan styras Direktel, 

varmvatten-

beredare 

Hittills 

huvudsakligen 

vitvaror 

Centraliserade 

vattenburna 

värmesystem 

För-/nackdelar Kan komma åt de 

stora effekterna 

inom eluppvärmda 

hushåll 

Vissa nätföretag 

investerar idag i 

radio-

kommunikation 

Kan bli billigt 

vid stora 

volymer 

Kostnadsbild 4 000 kr/hushåll 

400 kr/kW topplast 

Mycket låg 6 000 

kr/hushåll 

600 kr/kW 

topplast 

Effektpotential 5-10 kW i direktel 

1-2 kW för 

varmvatten-

beredare 

Försumbar 4-10 kW 

K Ä L L A :  E M E  A N A L Y S  
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5.3 Reservkraft 
Enligt EME Analys’ förstudie om en nationell reservkraftstrategi för 
Energimyndigheten 2006-03-15 finns det i Sverige 60 000 st reservkraftaggregat 
med en total effekt om ca 1 600 MW. Detta motsvarar ca 5 % av landets 
installerade produktionskapacitet och är mer än vad som tidigare bedömts. 

Vi bedömer att 400 MW kan köras igång till priser på 110 kr/kWh och att 1 200 
MW kan köras igång till priser kring 150 kr/kWh. Kostnaderna består i att 
organisera och förbereda starter på små reservkraftverk runtom i landet, kunna 
aktivera dem på ett snabbt och pålitligt sätt. Dessa bedömningar baseras också på 
ett antagande om fem aktiveringar per år om vardera två driftstimmar i enlighet 
med Svenska Kraftnäts utvärderingskriterier. 

För att kunna utnyttja denna potential torde det vara nödvändigt att det finns 
företag som är villiga att organisera och styra flera olika företag/organisationer 
med reservkraftverk. Koncentra har varit ett sådant företag som givit bud till 
Svenska Kraftnäts effektupphandlingar de senaste åren. 

Större reservkraftverk i ett enda företags disposition kan dock användas till en 
betydligt lägre kostnad vad gäller organisation och beredskap att starta. Den rörliga 
kostnaden går ned mot 2 000 kr/MWh, även med dagens höga oljepriser. Därför 
räknar vi försiktigtvis med att 200 MW av de billigaste 400 MW vi ovan ansatt till 
110 000 kr/MWh kan producera till ca 10 000 kr/MWh – eller lägre.  

5.4 Medelstora elanvändare 
ÅF-Process kom i Elforsk rapport 06:11 fram till att mellanstora elkunder har en 
potential att reducera effekten med 300-340 MW, varav fastighetsförvaltning stod 
för 200 MW, fryslager för ca 20 MW och medelstor industri för resten. Denna 
potential uppkom med 40 st pristoppar på mellan 3 000 och 10 000 SEK/MWh 
under ett år. Detta är ungefär 10 gånger fler pristoppar än vad vi har räknat med i 
vårt scenario 1.  

Det finns omkring 300 MW (el) värmepumpar bland fjärrvärmeföretagen i Sverige. 
En stor del av dessa ingår i produktionsoptimeringen för ett fjärrvärmeföretag där 
även kraftvärme med olika bränslen, spillvatten och rena värmepannor ingår. I 
dessa fall bedömer vi att värmepumparna går ut ganska nära de rörliga 
kostnaderna för alternativet (olja med ca 95% verkningsgrad istället för 
värmepumpar med ca 300% verkningsgrad).  

I andra fall kräver fjärrvärmeföretagen mer pengar för att erbjuda 
effektreduktioner i sina värmepumpar och använda t ex sin oljepanna istället. Vi 
räknar med att 150 MW el till värmepumpar kan ersättas med befintliga oljepannor 
till en kostnad av ca 2  000 SEK/MWh och att 150 MW kommer att kräva betydligt 
högre ersättningar kring 3 000 SEK/MWh. Även dessa bedömningar baseras på 
fem aktiveringar per år om vardera två driftstimmar. 
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5.5 Gatubelysning 
Generellt sett är gatubelysningen i Sverige omätt, dvs man sätter inte ut mätare vid 
varje uttagspunkt där gatubelysning är ansluten. Det handlar om miljontals 
uttagspunkter som var och en för sig endast förbrukar små kvantiteter. I stället gör 
man schablonberäkningar av den energi som förbrukas (antal armaturer 
multiplicerad med effekt och den tid lamporna är tända).. 

Enstaka sammanhållna objekt, som t ex tunnlar och broar, är timmätta, eftersom 
dessa vanligtvis matas från en och samma punkt. Just dessa objekt är dock troligen 
inte lämpliga att styra mot priset vid pristoppar. Å andra sidan ger släckt 
gatubelysning en stark signal till hushåll och företag att reducera sin elanvändning. 

6. Några möjliga prisscenarier 2011 
Den utveckling vi just nu kan skönja för den nordiska elmarknaden de närmaste 
åren antyder en stagnerande förbrukning medan en lång rad nyinvesteringar i 
produktion förväntas. Även i Norge och Finland förväntas en likartad utveckling,  

De inventeringar av tillkommande produktionskapacitet, som bland annat 
Energimarknadsinspektionen har låtit göra under hösten 2007 och våren 2008, 
antyder att det under de närmaste åren kan komma att tillkomma ett par tusen 
MW i installerad effekt i landet. Det mesta av detta är inom vindkraft, men även 
ytterligare kapacitet i biokraftvärme och utökad effekt i befintliga kärnkraftverk är 
att vänta. EUs krav på 20 % förnybar energi till 2020 kan komma att skärpa kraven 
på det svenska elcertifikatsystemet. I andra nordiska länder sker också kraftiga 
ökningar av förnybar energi och i Finland tillkommer en femte kärnkraftreaktor 
samt eventuellt också en sjätte. 

Mot bakgrund av detta skulle ett förväntat framtidsscenario kunna likna det som vi 
nedan kallar knapp effektbalans. I ett dylikt läge uppstår, under ett antal timmar 
varje år, kraftiga prisspikar orsakade av knapphet på effektkapacitet. Det andra 
scenariet har vi valt att kalla vindkraftsscenario och det kännetecknas av en 
kraftigt utbyggd kapacitet inom vindkraft i Sverige, vilket leder till en ändrad 
karaktär i spotpriserna över dygnet. Det tredje scenariet kallar vi överskott. 
Signifikativt i detta scenario är att det råder överkapacitet på produktion i systemet 
och vi får en jämn spotprisutveckling över året med mycket små pristoppar och 
inga effektproblem. Det fjärde scenariet kallar vi full kostnadstäckning. Det 
illustrerar ett system där alla produktionsresurser som behövs för att täcka 
efterfrågan (även under topptimmarna) får sina kostnader täckta av priserna på 
marknaden. Detta ger en markant högre prisnivå under de dyraste timmarna än i 
övriga scenarier. Detta scenario bygger på samma förutsättningar som man i 
Market Design har antagit när man har simulerat högprisläge till de kunder som 
deltagit i fältförsöken. 
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De prisbilder/-scenarier som vi har skapat och illustrerar nedan med var sin figur, 
visar priserna på Sverigenivå. Får vi en prisområdesindelning vid snitt 2 kommer 
den tendens till ryckighet/osäkerhet som kan skönjas i diagrammen att förstärkas 
söder om snittet och vara något mindre norr om snittet. Söder om snittet kommer 
dessutom den allmänna prisnivån generellt att vara högre än i norr, eftersom vi där 
får en starkare knytning till den europeiska marknaden och en allmänt högre 
prisnivå. Ytterligare ett prisområde söder om snitt 4 skulle förstärka denna tendens 
ytterligare. 

6.1 Scenario med knapp effektbalans 
Med de senaste årens vintrar som bakgrund, kan ett scenario med en knapp 
effektbalans kännas avlägset. Vintern 07/08 uppgick exempelvis effekttoppen i 
Sverige till knappt 24 400 MW medan Svenska Kraftnäts beräknade effekttopp en 
”normal vinter” uppgår till cirka 27 200 MW. Anledningen att toppen den gångna 
vintern blev så låg, var att vintern var ”ovanligt” mild och att vi aldrig fick någon 
långvarig period av ihållande kyla i stora delar av Norden. Det finns dock vissa skäl 
att ändå räkna med att en viss knapphet i effektbalansen kan bli en realitet 
eftersom kommande vintrar kan bli kallare. 

En annan viktig aspekt som kan komma att påverka den svenska effektbalansen till 
det sämre, är hur möjligheterna att handla kraft till NordPool från Ryssland 
utvecklas. De senaste åren har vi vant oss vid en mer eller mindre kontinuerlig 
import från Ryssland på 1000-1400 MW med mycket små variationer över året. De 
senaste två åren har vi kunnat notera en större variation i tillgänglig 
importkapacitet, framför allt under vintrarna. En ökad efterfrågan inom Ryssland 
kombinerat med ett kraftigt ökat pris (i jan-feb 2008 slogs prisrekord för el i de 
västra delarna av Ryssland) indikerar att tillgången på billig ”överskottskraft” från 
Ryssland kan vara på väg att minska. Samtidigt pågår undersökningar som syftar 
till att klarlägga om man kan använda kablarna mellan Ryssland och Finland till 
export österut. Idag kan kablarna endast användas för import till Finland, men 
möjlighet till även export finns till en relativt låg tilläggsinvestering. Export till 
Ryssland förutsätter också ryska elpriser som överstiger de nordiska, vilket inte alls 
är omöjligt. Om det skulle bli aktuellt med export till Ryssland de närmaste åren, 
skulle vi alltså kunna få en försämrad effektbalans (i Norden) på netto 2800 MW 
endast beroende på denna förändring. Även om detta i första hand drabbar 
Finland, skulle det till stor del även att spilla över på den svenska balansen. 
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Figur 9 Exempel på spotprisutveckling under året i ett scenario med knapp 
effektbalans. Snittpris över året: 550 SEK/MWh 
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I vårt scenario för en situation med en knapp effektbalans får vi ett genomsnittligt 
spotpris över året på 550 SEK/MWh, alltså i paritet med de priser vi har redan idag 
i perioder med normal hydrologisk balans och utsläppsrätter för CO2 i nivån 20-25 
EUR/ton. 

I detta scenario räknar vi med endast ett par enstaka pristoppar under året, vilka 
uppgår till 5 000-10 000 SEK/MWh. Detta är nivåer som vi inte har varit i 
närheten av sedan SvK fick uppdraget att hålla effektreserven (2003 och framåt) 
och ligger också över de värsta timmarna som vi hade i januari 2000 respektive 
februari 2001, då maxpriset för en timme (systempriset) låg på cirka 4000 
SEK/MWh. I diagrammet ser det ut som att topptimmarna kommer helt utan 
förvarning, men det normala i de här situationerna torde snarare vara att det finns 
en gradvis stegring likaväl som avtagande tendens i prisnivåerna i tider kring 
topptimmarna. Om pristopparna beror på köldperioder är dessa prognostiserade 
flera dagar i förväg och leder till höga priser under flera timmar under de kalla 
dygnen. Ett historiskt tillfälle (5 februari 2001) som illustrerar just denna typ av 
utveckling visas nedan. 
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Figur 10 Prisutveckling på Nord Pool Elspot för den 5 februari 2001 
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De priser vi sett i scenariot med knapp effektbalans innebär pristoppar uppemot 10 
000 SEK/MWh. Vid sådana priser bedömer EME Analys att effektreduktioner 
inom industrin på 100-200 MW skulle kunna göras. Om intäkterna enbart består 
av rörliga intäkter via återsäljning av elkraft vid pristoppar kommer dock inte 
industriföretagen att ha en säker intäkt på samma sätt som de har haft som 
deltagare i Svenska Kraftnäts effektupphandlingar..  

Eftersom vi inte sett så många pristoppar under de senaste åren skulle beredskapen 
antagligen vara liten för effektreduktioner under den första pristoppen. Ju 
frekventare pristopparna blir desto fler kommer att våga förbereda sig för att göra 
effektreduktioner. Här är industriföretagen givetvis behjälpta av att ha gjort de 
tekniska och interna organisatoriska förberedelserna under tiden Svenska Kraftnät 
gjort effektupphandlingar. Industriföretagen behöver också teckna ett 
tilläggskontrakt med sin balansansvarige kraftleverantör.  

Således förväntar vi oss inga effektreduktioner vid den första pristoppen. Vid den 
andra pristoppen genomförs vissa, vid den tredje ytterligare några etc.  

Med högre pristoppar kommer alltmer effektreduktioner att göras. Med pristoppar 
på 50 000 SEK/MWh kan det bli så stora effektreduktioner som 1100 – 1200 MW.  
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6.2 Vindkraftscenario (på något längre sikt än 2011) 
I en situation där vi får in stora mängder vindkraft (det kommer sannolikt att 
behövas 2000-3000 MW effekt) i det svenska systemet, kan vi komma att få en 
kraftigt ökad volatilitet i prisutvecklingen, speciellt söder om snitt 2. I den södra 
delen av landet har vi små vattenkraftresurser att reglera vindkraftproduktionen 
mot. Likaså bidrar kopplingen till Danmark, där priset redan idag är slagigt till 
följd av vindkraftens ryckighet, till att göra kasten ganska kraftiga mellan timmar 
med god vindkraftproduktion och timmar utan. 

I ett dylikt system, där vi får ett energimässigt påtagligt tillskott genom 
utbyggnaden av vindkraft – tillsammans med kraftigt ökad kärnkraftproduktion i 
Finland och Sverige, finns det utrymme för en generell sänkning av det 
genomsnittliga spotpriset över året. Vi får en ryckighet i prissättningen, även om 
den mildras av de svenska (och norska) vattenmagasinens förmåga att parera den 
variabla vindkraftproduktionen. 

Med större andel vindkraft blir systemet, framför allt i södra Sverige, mer känsligt 
för oväntade störningar och vi får därmed vänja oss vid kraftigare svängningar i 
priset från dygn till dygn och timme för timme. De dagliga svängningarna hamnar i 
spannet 3 00-1 000 SEK/MWh i stället för, som idag eller i scenariet med knapp 
effektbalans, cirka 450-600 SEK//MWh. Det kan alltså bli vanligare med måttliga 
pristoppar, men sannolikt blir topplasttimmarna något mindre allvarliga, eftersom 
vi har en större tillgänglig effekt. Våra förväntade pristoppar för ett system med 
denna karaktär ligger väsentligt under situationen i scenariet för en knapp 
effektbalans och är i princip i nivå med de priser som med viss regelbundenhet 
redan finns i framför allt västdanmark, där man ofta pendlar mellan låga nordiska 
spotpriser och avsevärt högre tyska dito. 

Skulle det bli en lång period av extrem kyla och vindstilla i södra Sverige och 
Danmark samtidigt som vi får problem med överföring i snitt 2 eller om något 
kärnkraftblock är ur drift, kan vi naturligtvis få enstaka pristoppar med nivåer som 
i det förra scenariot. 
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Figur 11 Exempel på spotprisutveckling under året i ett scenario med kraftigt ökad 
vindkraftkapacitet. Snittpris över året: 350 SEK/MWh 
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De pristoppar vi får i vårt scenario som bygger på en större andel vindkraft blir fler, 
men mindre i förhållande till effektbristscenariot. De högsta topparna noteras till 2 
000 SEK/MWh. Besparingen för en typkund, som kan reducera sin effekt med 5 
kW, blir i detta scenario 7-10 kronor per timme. Det är sannolikt att vi i denna typ 
av marknad, där pristopparna blir fler men mindre, kommer att behöva ha ett 
större inslag av automatiskt styrda laster, som kan reduceras vid givna prisnivåer. 
Intäkten per tillfälle blir sannolikt för liten för att stora grupper ska kunna 
prioritera att genomföra alltför omfattande manuella insatser. 

I detta scenario kommer effektreduktioner inom industrin att bli i stort sett 
försumbara. 

Inga effektreduktioner kommer heller att ske i medelstor industri med dessa priser. 
Möjligen kan driften av ventilationsanläggningar och fryslager justeras, men 
lönsamheten i sådana åtgärder kan ifrågasättas. För så frekventa pristoppar som 
det är frågan om här kan automatiska styrsystem behöva installeras, vilket inte har 
tagits upp i ÅFs utredning. Det blir inte heller lönsamt att köra reservkraftverk som 
finns hos elanvändarna.  
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6.3 Energidimensionerat elsystem/överskott 
Med en stagnerande förbrukning och en kraftig utbyggnad av 
produktionskapaciteten i det nordiska systemet skulle vi, åtminstone under några 
år, kunna få en situation där spotpriserna som bildas på NordPool inte är 
tillräckliga för att täcka de befintliga produktionsenheternas samtliga kostnader på 
lång sikt. Det är också ett scenario där risken för prisspikar blir mycket begränsad 
och den allmänna prisnivån över året blir betydligt lägre än vi har sett de senaste 
åren. I vissa avseenden kan man likna situationen med det läge vi hade på den 
nordiska elmarknaden under slutet av 90-talet, innan producenterna började lägga 
kraftverk i malpåse. 

Figur 12 Exempel på spotprisutveckling under året i ett scenario med ett 
energidimensionerat system/överkapacitet. Snittpris över året: 300 SEK/MWh. 
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Med de låga pristoppar som blir fallet i detta scenario kommer det inte att finnas 
något intresse för att göra effektreduktioner i svensk industri. (Däremot kommer 
en del industriföretag även fortsättningsvis att göra produktionsneddragningar 
under torra år med höga elpriser. Storleken kommer bl a vara beroende på aktuellt 
orderläge.)  
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Med de priser som detta scenario genererar blir det sannolikt svårt att motivera 
hushållskunder att över huvud taget engagera sig i att styra laster från 
topplasttimmar till andra perioder. Besparingen för en typkund med möjlighet att 
reducera lasten med 5 kW blir i detta scenario endast ett par kronor per timme. 

Inga effektreduktioner blir lönsamma i detta scenario för vare sig medelstor 
industri, fastighetsföretag eller fryslager. Det blir inte heller lönsamt att köra 
elanvändarnas reservkraftverk. 

6.4 Scenario med många och höga prisspikar 
EUs nya politik medför, om den lyckas, en infasning av förnybar el vilket i Norden 
talar för allt större överskott på elmarknaden. I samtliga scenarier ovan har det inte 
varit lönsamt att vare sig bygga nya baskraftverk eller nya toppkraftverk. Däremot 
har vi räknat med en femte kärnkraftreaktor i Finland,..  

Även om sådana scenarier idag ser ut att vara troliga, kan man aldrig veta hur 
framtiden blir. Blir det t ex en avveckling av den svenska kärnkraften kommer inte 
de nya förnybara kraftverken att räcka för att täcka elförbrukningen..Om det i 
likhet med 1992 och 1993 uppstår ett konstruktionsfel e d som är lika för många 
kärnkraftverk, eller t o m alla kärnkraftverk, kan Statens Kärnkraftinspektion 
stänga alla kärnkraftverk som har samma fel. Det gjorde man både 1992 och 1993 
under flera månader i sträck.  

Om det uppstår en knapphetssituation i Norden genom att det sker en avveckling 
av baskraft trots att vindkraften expanderar skulle prisbilden bli en annan. 
Vattenkraft och överföringskapacitet  skulle inte längre räcka för att utjämna 
priserna och risken för både energibrist och effektbrist skulle öka. I dagsläget synes 
inte ett sådant scenario särskilt sannolikt för Sverige och Norden, men närhistorien 
visar att saker kan ändra sig mycket snabbt. 
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Figur 13 Exempel på spotprisutveckling under året i ett scenario med tillräckligt höga 
priser för att ge lönsamhet i att bygga nya bas och toppkraftverk 
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I detta scenario kan det komma att bli effektreduktioner på uppemot 800 MW i 
elintensiv industri. M h t osäkerheten om framtida intäkter kan utbudet av 
effektreduktioner bli mindre. Vår bedömning är att 500 MW kommer att erbjudas. 

Uppemot 300 MW el till fjärrvärmeföretagens värmepumpar kan ersättas med 
oljepannor. Kanske kommer 200 MW av den totala kapaciteten på 1400 MW inom 
reservkraftverk att utnyttjas vid priser uppemot 30000 SEK/MWh. Denna 
bedömning är dock osäker.  

Inom övrig industri och fastighetsförvaltning torde 300-340 MW kunna reduceras. 
Möjligen kan potentialen för effektreduktioner vara än högre vid priserna som 
uppkommer i detta scenario.  

Denna efterfrågeflexibilitet kommer dock först fram efter ett antal pristoppar. 
Elanvändarnas intresse för att förbereda sig växer med antalet pristoppar, och 
amplituden på dem. 

De priser som uppstår i detta scenario motiverar också hushållskunder att agera. 
En villakund med möjlighet att reducera sin effekt med 5 kW kan på en timme 
spara 100 kronor på att dra ned sin förbrukning. 
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7. Regelförändringar som kan bidra till ökad efterfrågeflexibilitet 
Det som driver det kommersiella intresset för efterfrågeflexibilitet är sannolikheten 
för pristoppar och deras amplitud. Dessutom finns det elanvändare som är beredda 
att göra effektreduktioner av samhällsskäl. Om många elanvändare är beredda att 
genomföra effektreduktioner minskar riskerna för manuell 
förbrukningsfrånkoppling (MFK), vilket är det absolut värsta utfallet för många 
tunga industriföretag. 

Med stor ökning av kraftvärme och minskad elvärme kan effektproblematiken bli 
försumbar (energidimensionerat kraftsystem). Då skulle inga effektreduktioner 
ske, och det skulle inte heller finnas något behov av sådana. Efterfrågeflexibilitet 
skulle i så fall behövas för att klara väldigt torra år. Brist på vatten i magasinen 
fram till vårfloden är något som växer fram under månader och därefter kommer 
marknadspriserna på el att vara höga under ytterligare månader fram till vårfloden. 
Detta är ett annat problem än vad vi tar upp i denna rapport, som dessutom är 
mycket lättare för marknadens aktörer att klara då det ges tid för olika former av 
förberedelser. Är det dessutom så att det byggs mycket ny kraft och 
elanvändningen inte ökar så mycket kan det t o m bli så att risken för energibrist 
blir försumbar. 

7.1 Prisområdesindelning i Sverige 
En indelning av Sverige i flera prisområden medför att priserna på marknaden på 
ett bättre sätt än i dag ger aktörerna information om att det råder knapphet och 
därmed möjlighet att agera på prissignaler . I södra Sverige, där behovet av 
efterfrågeflexibilitet är störst, skulle sannolikheten för pristoppar och deras 
amplitud öka.   

En uppdelning i två prisområden, vid snitt 2, skulle vara bättre än idag. Då skulle 
elvärme och alla elintensiva företag söder om snitt 2 få större incitament till 
effektreduktioner. 

En uppdelning i tre prisområden, där även snitt 4 skulle utgöra en gräns, skulle bli 
än bättre. Elvärmehushåll söder om snitt 4 skulle då få än större incitament. När 
det gäller elintensiv industri är det dock inte så många företag och så stor 
elförbrukning som ligger söder om snitt 4. 

Detta skulle ge en något högre efterfrågeflexibilitet jämfört med ett prisområde i 
Sverige. I scenariet med energidimensionerat elsystem och överskott kommer 
effektreduktioner vare sig göras eller behövas. 

7.2 Timavräkning av flera kunder 
För att effektreduktioner överhuvudtaget ska bli intressanta att överväga för de 
mindre kunderna är det nödvändigt att elanvändarens elförbrukning mäts per 
timme, och att elanvändarens elkostnad beror på den timvisa förbrukningen.  
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Möjliggörande av timmätning och –avräkning är en nödvändig regeländring för att 
få efterfrågeflexibilitet bland hushållen, där elvärme utgör den största lasten. Att 
öppna för denna möjlighet medför behov av justering av flera av dagens 
regler/lagar. I Elforsks rapport ”Timmätning för alla” presenteras några förslag till 
regeländringar som verkar i denna riktning: 

• Ändra rapporteringskraven för timvärden 
• Modifiera balansavräkningen (ökar möjligheten och intresset att agera i 

realtid) 
• Centralisera hanteringen och lagringen av timvärden (timvärdescentral)  
• Utrymme att höja nättarifferna för de nätbolag som satsar på timmätning/-

avräkning 
• Lagändring som tillåter timavräkning. 

Hand i hand med detta bör enligt Elforsk nya standardavtal införas på marknaden, 
där kunden har incitament att reagera på spotpriset. Även nätägarna bör ändra sin 
prissättning från effekttariffer till olika former av dynamiska tidstariffer (så att 
incitamenten i nät- resp kraftinköpen inte motverkar varandra). 

7.3 Justering av villkoren på balansregleringen vid risk för effektbrist 
Vi anser att det är långt ifrån självklart att ytterligare skärpa (höja) prissättningen 
på balansregleringen vid (risk för) effektbrist. Incitamenten är redan idag höga för 
att balansansvariga elleverantörer utan, eller med liten, egen elproduktion ska 
försöka avtala fram efterfrågeflexibilitet hos sina elkunder. Högre priser skulle i 
och för sig ytterligare öka dessa incitament, men skulle också innebära högre 
konkursrisker. Redan dagens regler medför en icke alls obetydlig konkursrisk för 
denna grupp av aktörer.  

Däremot skulle villkoren för MFK i balansansvarsavtalet behöva förändras av 
rättviseskäl. Med dagens regler kan balansansvariga som inte berörs av någon MFK 
drabbas av höga uppregleringspriser, medan balansansvariga som får mycket MFK 
kanske t o m kommer att tjäna pengar på det. Se bilaga 1 för en mer detaljerad 
beskrivning av dessa problemställningar. 

7.4 Hantering av avkopplingsbara elpannor och värmepumpar 
Hanteringen av de avkopplingsbara elpannorna och värmepumpar i fjärrvärme 
fungerar fortfarande inte tillfredställande, frånsett i det tekniska AFK-systemet. 
Vissa balansansvariga särredovisar fortfarande inte dessa objekt trots att de ska 
göra det enligt sitt balansansvarsavtal med Svenska Kraftnät.  

Svenska Kraftnät har inga mandat att beordra bortkoppling i en ansträngd 
driftssituation, utan kan bara vädja till balansansvariga som i sin tur kan försöka 
reglera detta med sina kunder. Effekten blir att MFK kan behöva tillgripas, vilket 
ger allvarliga konsekvenser för många i samhället, trots att det finns värmeobjekt 
som kan eldas med olja istället.  
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Att få en bättre styrning av avkopplingsbara elpannor och stora värmepumpar 
borde utredas närmare, inte minst ur juridisk synpunkt. Helst skulle vi återfå den 
totala kontroll som vi hade på de avkopplingsbara elpannorna under 1980-talet. 
Idag har inte t ex Svenska Kraftnäts lagliga, eller tekniska, möjligheter att styra 
bort dessa anläggningar. En särskild stamnättariff för avkopplingsbara elpannor 
och värmepumpar, liknande den som Statnett har i Norge, skulle kunna övervägas. 

8. Slutsatser 
Det är endast i scenarierna med knapp effektbalans (avsnitt 6.1) och i scenariet 
med många och höga prisspikar (avsnitt 6.4) som åtgärder kommer att bli 
lönsamma att göra i elintensiv industri, medelstora företag, fastigheter, handel och 
reservkraftverk. I det första fallet bedömer vi att 300-600 MW kan reduceras vid 
pristopparna och i det andra fallet bedömer vi att cirka 1 000 MW kan reduceras. 
Vi räknar inte med att reservkraftverken hos elanvändarna kommer att användas i 
något scenario. Dessa bedömningar gäller för 2011. 

Utan regelförändringar kommer det inte finnas någon efterfrågeflexibilitet hos 
elvärmda hushåll. Regelförändringar är nödvändiga för att ge hushåll incitament 
för en flexibel elanvändning som bl a kan användas vid pristoppar, men också kan 
bli en regulator vid ett vindkraftscenario. Ett annat nödvändigt villkor för detta är 
att hushållens elkostnad är beroende av hur förbrukningen enskilda timmar 
anpassas till aktuella elpriser på Elspot. Market Designprogrammet har skisserat 
en möjlig lösning som presenteras i ”Timmätning för alla”. 

Det kan konstateras att det är kort tid till 2011 och att det snart kan bli svårt att 
hinna med de regelförändringar som krävs om man önskar ha en 
efterfrågeflexibilitet bland hushållen till 2011. Praktiskt genomförande i någon 
större skala kommer att ta längre tid. Det kan vidare konstateras att 
vindkraftscenariot inte kan bli fullt realiserat förrän mot andra halvan av nästa 
decennium. Det energidimensionerade scenariot med överskott är mer sannolikt 
när den femte reaktorn i Finland fasas in. 

Med regelförändringar tillkommer potentialen i elvärmda hushåll som på riktigt 
lång sikt ligger på minst 2 000 MW. Till 2011 bedömer vi att 10 000 hushåll 
möjligen skulle hinna få erforderliga installationer genomförda, vilket skulle ge 
efterfrågeflexibilitet på i storleksordningen 100 MW till 2011. Detta kräver dock att 
regelförändringsprocessen dras igång omedelbart och att den går snabbare än 
vanliga regelförändringar.  

Övriga regelförändringar, framförallt prisområdesindelning, kan öka 
effektreduktionerna något och framförallt medföra att de vidtas på rätt ställe (söder 
om snitt 2 eller söder om snitt 4). Bättre kontroll på avkopplingsbar last, t ex 
genom en särskild stamnättariff för avkopplingsbara elpannor och värmepumpar, 
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kan ge en reduktion på 300-400 MW i Sverige när elpriserna överstiger oljepriset 
m h t verkningsgrader och skatter. 

I ett scenario med energidimensionerat elsystem med överkapacitet kommer ingen 
efterfrågeflexibilitet att finnas över huvud taget. 

Effektreduktioner i industri, fastigheter och handel kommer inte att ske vid den 
första pristoppen. Ju fler pristoppar, och ju högre de blir, desto fler aktörer 
kommer att vara beredda och se vinster i att vidta effektreduktioner.  

I kostnadsbedömningen nedan har vi utgått ifrån Svenska Kraftnäts 
utvärderingskriterier, bl a fem aktiveringar per år och två timmar per aktivering. Vi 
har också utgått ifrån de vinster elanvändarna kräver för att överhuvud överväga 
att göra effektreduktioner eller starta upp reservkraftverk. I många fall anser vi att 
de kräver för stora vinster för att vara beredda att vidta åtgärder. I enstaka fall har 
vi också sett fall där man tvärtom inte tagit hänsyn till risker och lagt för låga bud, 
men det tillhör undantagen. De två sista posterna baseras på bedömningar från 
Market Design och baseras på ett scenario med prisspikar i intervallet 3 000 till 
10 000  SEK per MWh under i snitt 40 timmar per år, dvs betydligt mer frekvent 
än vad SvK räknar med i effektupphandlingen. 

Tabell 7 Potentialen av olika effektreduktioner samt deras kostnader 

 
Möjliga 

effektreduktioner 
Totala kostnader Kommentar 

 MW SEK / MWh  

Effektreduktioner 

elintensiv industri 

1300 3 000-90 000 Se figur för utbudskurva. 

Värmepumpar I 150 2 000  

Värmepumpar II 150 30 000  

Reservkraftverk I 200 10 000  

Reservkraftverk II 200 100 000  

Reservkraftverk III 1200 150 000  

Bedömningar från Market Design  

Effektreduktioner elvärme 2000 MW 3 000-10 000 Ca 100 MW till 2011 

Övriga effektreduktioner 300-340 3 000-10 000 ÅF-Process utredning för 

Elforsk 2006 

K Ä L L A :  E M E  A N A L Y S  
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