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Förord

Energimarknadsinspektionen har i uppgift att följa, analysera och informera 
om utvecklingen på elmarknaden.

I den här rapporten beskrivs och kommenteras utvecklingen på elmark-
naden under det gångna halvåret, oktober 2009 till mars 2010. Rapporten 
syftar till att bidra till en ökad kunskap och förståelse, samt att ge en så 
heltäckande bild av elmarknadens utveckling som möjligt. 

Elpriset nådde stundtals rekordhöga nivåer under det gångna vinterhalvå-
ret. Detta ledde till en intensiv debatt om elmarknadens funktion. De huvud-
sakliga förklaringarna till de höga priserna var att kärnkraftproduktionen 
var lägre än vanligt samtidigt som det i stora delar av Norden var kallare 
än på flera år. Mot bakgrund av händelserna på marknaden inriktas rap-
porten särskilt mot prisutvecklingen och beskriver bakomliggande faktorer 
till pristopparna. Utöver detta beskrivs elproduktion, elanvändning och 
elkraftutbyte. Sist i rapporten, i en bilaga, återfinns en förenklad beskrivning 
av hur prissättningen går till på elbörsen Nord Pool. 

Arbetet med rapporten har letts av Elin Söderlund. Projektgruppen har 
bestått av Thomas Björkström och Thomas Truedson.

Eskilstuna den 27 maj 2010.

Yvonne Fredriksson
Generaldirektör
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Sammanfattning och kommentarer

Elmarknaden hamnade i stort fokus under perioden oktober 2009 till mars 
2010. Rubriker om ”prischock” och krav på införande av pristak var frek-
vent förekommande. Anledningen till de ovanligt höga priserna var inte en 
enskild faktor utan flera sammanfallande företeelser. Norden upplevde den 
kallaste vintern på flera år med temperaturer ner mot -40 grader samtidigt 
som kärnkraftproduktionen i Sverige var låg. Som lägst var endast 46 pro-
cent av kärnkraftkapaciteten tillgänglig. Därtill var fyllnadsgraden i vat-
tenmagasinen på en mycket låg nivå, som lägst 23 procent för Norden totalt. 
Den låga fyllnadsgraden i magasinen var en följd av dels att vattenkraften 
kördes mer än normalt för att ersätta bortfallet i kärnkraften, dels av att 
tillrinningen till vattenmagasinen var låg.

Situationen med brist på kraft inom det nordiska elkraftsystemet ledde 
till en omfattande nettoimport av el till Norden under perioden. Sverige var 
det land i Norden som stod för den största nettoimporten. Totalt nettoim-
porterade Sverige 8,6 TWh under perioden.

Pristopparna på råkraftmarknaden fick även ett stort genomslag i elpri-
set till slutkund. För många kunder innebar detta stora belopp i vinterns 
elräkningar. Detta ledde till att många kunder såg över sina elavtal. Sam-
mantaget var ungefär var femte hushållskund aktiv på elmarknaden under 
perioden, antingen genom att byta elhandlare eller genom att byta avtal med 
sin befintliga elhandlare.

Figur 1. Utveckling av spotpris för Sverige, dygnsmedel
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Figur 1 Utveckling av spotpris för Sverige, dygnsmedel

Oktober November December Januari Februari Mars

09-12-17
2614 SEK/MWh
Väder: Kring normalt vid pristoppen 
men kallare väder väntades.
Kärnkrafttillgänglihet: 46%
Magasinfyllnadsgrad: ca 67%

10-02-22
4969 SEK/MWh
Väder: Ca 10 grader kallare än normalt.
Kärnkrafttillgänglihet: 61%
Magasinfyllnadsgrad: ca 37%

10-01-08
3044 SEK/MWh
Väder: Ca 10 grader kallare 
än normalt.
Kärnkrafttillgänglihet: 69%
Magasinfyllnadsgrad: ca 61%
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Det är inte ovanligt att priserna på en marknad med fri konkurrens varierar 
över tiden och att priserna ökar när efterfrågan är hög. Stora svängningar 
i elpriset i Norden är naturligt eftersom marknaden i stor utsträckning 
påverkas av väderförhållanden. När kylan sätter in förbrukar folk mer el för 
att hålla sig varma. Om detta inträffar samtidigt som att en stor del av den 
svenska kärnkraften är ur drift, vilket var fallet under den gångna vintern, 
signalerar marknaden en bristsituation. Detta återspeglas i högre priser.

Även om vinterns stundtals höga elpriser fick stora konsekvenser för såväl 
elanvändare som elhandlare är det viktigt att inte hindra prissignalerna från 
att nå fram till marknadens aktörer. Ingrepp i marknaden, såsom pristak 
eller andra former av prisreglering, riskerar att på sikt leda till högre priser 
för kunderna.

Det finns dock marknadsmässiga åtgärder som kan bidra till en mer 
flexibel marknad. En stor del av den el som används i Norden går till upp-
värmning av bostäder och är därför nödvändig på kort sikt för många 
hushåll. Detta, i kombination med att få hushåll idag har incitament att 
anpassa sin elförbrukning efter rådande prisläge, gör att en stor del av 
efterfrågan är förhållandevis okänslig för prisförändringar. Om konsumen-
terna i större utsträckning skulle ha möjlighet att anpassa sin förbrukning 
efter marknadssignalerna skulle höga pristoppar sannolikt dämpas. Ett av 
 Energi marknadsinspektionens uppdrag 2010 är att analysera konsekven-
serna av en övergång till timmätning av el för elanvändare som idag har 
månadsvis mätning. Timavräkning skulle sannolikt leda till att nya avtals-
former erbjuds som ger kunden större ekonomiska incitament att styra sin 
förbrukning efter rådande spotpris.

Mot bakgrund av den speciella situationen som den nordiska elmark-
naden ställdes inför under vintern 2009–2010 ska Energimarknadsinspek-
tionen tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter granska den 
nordiska råkraftsmarknaden. Syftet är att analysera de bakomliggande fak-
torerna till vinterns pristoppar. En preliminär rapport beräknas vara klar i 
mitten av september 2010.
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Den sammanlagda elproduktionen i Norden 

minskade något jämfört med motsvarande 

period förra året. I Sverige präglade problemen 

i kärnkraften produktionsbilden.



Elproduktion

Något lägre elproduktion i Norden

Den totala elproduktionen i Norden uppgick under perioden oktober–mars 
2009/2010 till 220,5 TWh, vilket är en minskning med ungefär en procent 
i jämförelse med samma period föregående år. Minskningen berodde fram-
för allt på bortfallet i den svenska kärnkraftsproduktionen. Figur 2 visar 
att produktionen var lägre i jämförelse med tidigare år fram till mitten av 
december då den noterades något högre. Den högre produktionsnivån höll i 
sig till mitten av februari. En förklaring till ökningen var kalla vinterdagar då 
mer el behövde produceras som en följd av det ökade uppvärmningsbehovet.

Figur 2. Elproduktion i Norden per vecka
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Kärnkraft- och vattenkraftproduktionen i Norden var under halvåret lägre 
än under motsvarande period tidigare år, se tabell 1. Samtidigt ökade pro-
duktionen av el genom vindkraft och övrig värmekraft1. Kärnkraftpro-
duktionen under oktober–mars 2009/2010 uppgick till 37,4 TWh vilket är 
14 procent lägre än föregående år. Den låga kärnkraftproduktionen i Sverige 
och dess effekt på elpriset beskrivs närmare i kapitel 5. Vattenkraftproduk-
tionen uppgick till 119,9 TWh vilket är en minskning med drygt 2 procent 
från året innan. Övrig värmekraft ökade med 12 procent och vindkraften 
ökade med 13 procent.

1  Exempelvis kraftvärme industri, kraftvärme 
fjärrvärme, kondens och gasturbiner betecknas 
som övrig värmekraft.
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Tabell 1. Elproduktion i Norden per kraftslag, TWh

oktober–mars 
2007/2008

oktober–mars 
2008/2009

oktober–mars 
2009/2010

Förändring 
2009/2010 

jämfört med 
2008/2009

Vattenkraft 122,1 123,0 119,9 – 2 %

Vindkraft 6,0 5,5 6,2 13 %

Kärnkraft 50,3 43,5 37,4 – 14 %

Övrig värmekraft 50,6 51,2 57,1 12 %

Totalt 229,0 223,2 220,6 – 1 %

Fortsatta problem i kärnkraften bidrog  
till minskad svensk elproduktion

De problem som svensk kärnkraft drogs med i början av hösten 2009 fort-
satte under vintern och bidrog till en lägre elproduktion än vanligt. Den 
totala elproduktionen i Sverige minskade med tre procent jämfört med 
tidigare år. Av figur 3 framgår att elproduktionen var lägre än under samma 
period föregående år för alla månader utom december.

Figur 3. Elproduktion i Sverige per vecka
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Totalt minskade kärnkraftproduktionen i Sverige med 20 procent jämfört 
med året innan. För att klara effektbalansen i systemet under några av de 
kallaste vinterdagarna togs reservkapacitet i form av gasturbiner och kol-
kraftverk i bruk, framförallt i Sydsverige. Detta återspeglas i tabell 2 som 
visar att produktionen från övrig värmekraft ökade med 23 procent jämfört 
med samma period 2008/2009. Produktionen genom vattenkraft ökade 
även den om än marginellt. En större ökning i vattenkraften förhindrades 
av en låg magasinsfyllnadsgrad. Vindkraft utgör en ökande men ännu liten 
del av den totala produktionen. Totalt ökade vindkraftproduktionen med 
31 procent under halvåret.

Tabell 2. Elproduktion i Sverige per kraftslag, TWh

oktober–mars  
2007/2008

oktober–mars 
2008/2009

oktober–mars 
2009/2010

Förändring 
2009/2010 

jämfört med 
2008/2009

Vattenkraft 36,7 36,4 37,6 4 %

Vindkraft 1,1 1,2 1,6 31 %

Kärnkraft 38,2 31,4 25,2 – 20 %

Övrig värmekraft 9,2 9,7 12,0 23 %

Totalt 85,3 78,8 76,4 – 3 %

Den låga tillgängligheten i de svenska kärnkraftverken kan förklaras av 
problem och förseningar i samband med de årliga översynerna och olika 
effekthöjande åtgärder. Bland annat genomgick Oskarshamn 3 ett omfat-
tande uppgraderings- och moderniseringsprogram. Återstarterna för till 
exempel Ringhals 1 och 2 sköts fram i omgångar. Kärnkraften var därför 
svår att prognostisera under de kalla vintermånaderna. I tabell 3 redogörs 
för några av de problem som förekom under perioden.
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Tabell 3. Händelser i kärnkraften oktober–mars 2009/2010

Forsmark 1 I produktion

Forsmark 2 F2 stängdes av för revision den 13 september 2009 med planerat datum för 
återstart den 29 oktober. Revisionen omfattade reaktorsäkerhetshöjande 
åtgärder, åldringsåtgärder och ordinarie underhåll. Revisionen förlängdes 
flera gånger och först den 29 december levererade F2 el ut på nätet. Den 
21 januari reducerade F2 effekten återigen för att åtgärda problem med 
vibrationer på en turbin.

Forsmark 3 I produktion

Oskarshamn 1 O1 skulle avsluta sin årliga revision i slutet av oktober. Återstarten fördröj-
des dock på grund av problem med en pådragsventil till turbinen. O1 var 
åter i drift den 28 november.

Oskarshamn 2 I produktion

Oskarshamn 3 O3 återuppstartades den 12 december efter en nio månaders revisionspe-
riod. Reaktorn genomgick under revisionen omfattande uppgraderings- och 
moderniseringsprogram. O3 fick under revisionen tillstånd att öka den 
installerade effekten från 1 200 MW till 1 450 MW. Några dagar efter åter-
starten den 12 december togs O3 ur drift på grund av ett underhållsstopp. 
Produktionen återupptogs den 17 december. Efter en tids körning med 
begränsad kapacitet togs O3 den 12 februari åter ur drift med anledning av 
ett fel i en turbin. Återstarten sköts upp i flera omgångar. Den 22 mars var 
O3 åter i produktion men med reducerad effekt.

Ringhals 1 R1 stängdes av för revision i mars 2009. Återstarten sköts upp flertalet 
gånger. R1 hade problem i kylsystemet i reaktorn. Händelsen klassades som 
en kategori 1-händelse, vilket innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
måste godkänna att reaktorn startas igen. Den 5 februari 2010 beslutades 
att R1 fick starta igen. Återstarten skedde den 9 mars.

Ringhals 2 R2 stängdes av för revision i maj 2009. Revisionen slutfördes den 28 
februari 2010 efter att slutdatumet skjutits upp flertalet gånger. Revisionen 
omfattade framförallt en modernisering av reaktors säkerhetssystem och 
ett byte till ett nytt kontrollrum. Liksom för R1 krävdes tillstånd från SSM 
innan återstarten kunde ske, tillstånden gavs den 28 januari.

Ringhals 3 Den 15 december 2009 togs R3 ur drift för att utreda ett läckage. Reaktorn 
var åter i drift den 22 december.

Ringhals 4 I produktion
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Tidvis ansträngd effektsituation

Bristen på tillgänglig elproduktionskapacitet i kombination med låga tem-
peraturer och därmed ökad elförbrukning bidrog till en ökad risk för att 
utbudet inte skulle vara tillräckligt för att täcka den höga efterfrågan.

På grund av knappheten i den svenska elproduktionen aktiverade Svenska 
Kraftnät effektreserven vid ett flertal tillfällen under vintern 2009/2010. 
Detta när importen från omkringliggande länder inte räckte till för att täcka 
upp behovet av kraft. Effektreserven aktiveras för att hålla den önskade 
marginalen på 1 000 MW i den svenska effektbalansen och/eller för att över-
föringsnivån på stamnätet ska hållas inom tillåtna gränser. Effektreserven 
utgörs av produktionsökningar och förbrukningsreduktioner2. Produktions-
reserver aktiveras i regel först eftersom de tar längre tid att starta och ger ett 
större effekttillskott. 

Den 17 december 2009 aktiverades 40,5 MW av effektreserven för 
att driftsituationen skulle hållas stabil. Reserven var fortsatt aktiverad 
dagarna efter. Mellan den 6 och 9 januari 2010 aktiverades återigen effekt-
reserven. Då avtalade Svenska Kraftnät även med Vattenfall om att starta 
Stenungsunds verket (240 MW) som ytterligare reservkapacitet. Den 12 
januari aktiverade Svenska Kraftnät för första gången under perioden 
förbrukningsreduktionen i effektreserven. Stora Enso uppmanades då 
att minska sin förbrukning med 210 MW under en timme för att avlasta 
stamnätet.

2  61 procent elproduktion, 33 procent förbruk-
ningsreduktion samt 6 procent av Svenska 
Kraftnäts egna produktionsanläggningar.
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Kylan som drog in över Sverige och  Norden 

under vintern bidrog till en något ökad 

 elanvändning jämfört med motsvarande 

period förra året. Även återhämtningen i 

ekonomin bidrog till viss del till den ökade 

elanvändningen. 



Elanvändning

En liten ökning i elanvändningen i Norden

Totalt uppgick elanvändningen under perioden till 230 TWh, vilket är en 
ökning med ungefär fyra procent jämfört med samma period föregående 
år. Figur 4 visar att perioden inleddes med en användning i nivå med de 
två senaste vinterperioderna. I början av december ökade användningen på 
grund av det ökade uppvärmningsbehovet. Under jul och nyår sjönk elan-
vändningen temporärt vilket är normalt under storhelger eftersom många 
elintensiva industrier drar ner sin produktion. Elanvändningen var därefter 
på en hög nivå fram till mitten av februari då kylan avtog i Norden. En 
annan bidragande orsak till den något ökade elanvändningen under perioden 
var återhämtningen i ekonomin.

Figur 4. Elanvändning i Norden per vecka
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Danmark var det enda landet i Norden med en lägre elanvändning under 
halvåret i jämförelse med samma period föregående år, vilket visas i tabell 4. 
Danmark har vare sig samma behov av el till uppvärmning eller en lika stor 
andel elintensiv industri, som sina nordiska grannländer. Därför påverkas 
elanvändningen i Danmark inte i samma utsträckning av årstidsväxlingar 
och konjunkturvariationer. Minskningen motsvarade knappt en procent.

I Finland började pappersindustrin under perioden återhämta sig från 
den ekonomiska lågkonjunkturen. Detta medförde en ökad elanvändning. 
Den finska elintensiva industrin drabbades hårdare i lågkonjunkturen än 
industrin i Sverige och Norge på grund av den starka euron. Totalt ökade 
elanvändningen i Finland med ungefär fem procent jämfört med samma 
period föregående år.

Norges elanvändning ökade med tre procent. Den elintensiva industrin 
i Norge, liksom i Sverige, hade inte lika stora produktionsbortfall som i 
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 Finland under lågkonjunkturen. Den norska aluminiumindustrin stod sig 
bra i konkurrensen med andra elintensiva aluminiumsmältverk tack vare 
omfattande moderniseringar som genomförts innan lågkonjunkturen.

Tabell 4. Elanvändning per land, TWh

 oktober–mars 
2007/2008

oktober–mars 
2008/2009

oktober–mars 
2009/2010

Antal förbrukade 
kWh per invånare 

2009/2010

Sverige 85,2 82,7 84,3 9 021

Norge 75,6 75,1 77,6 15 972

Finland 50,7 47,2 49,4 9 282

Danmark 20,1 19,8 19,6 3 547

Elanvändningen i Sverige ökade också

I Sverige uppgick elanvändningen under perioden till ungefär 84 TWh. 
I jämförelse med samma period 2008/2009 ökade elanvändningen med 
drygt två procent. Figur 5 visar att elanvändningen låg på en lägre nivå i 
början av perioden för att sedan öka till en nivå över de två föregående åren 
i slutet av perioden.

Figur 5. Elanvändning i Sverige per månad
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Framförallt ökade elanvändningen för användningskategorin bostäder, 
service m.m. Figur 6 visar att elanvändningen i bostadskategorin ökade sin 
elanvändning med cirka fem procent. Bakgrunden till ökningen var den kalla 
vintern och dess effekt på uppvärmningsbehovet. Användningsstatistik som 
korrigerats för temperatureffekter återger därför en något svagare ökning.
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Figur 6. Elanvändning för kategorin bostäder, service m.m.

Högt effektuttag

En förutsättning för en säker elförsörjning är att det finns tillräcklig produk-
tionskapacitet (effekt), även under extremt kalla vinterdagar då efterfrågan 
på el är som störst. 

Inför varje vinter tar Svenska Kraftnät fram prognoser över förväntat 
effektutbud och förväntat effektuttag. Prognoser görs för två scenarion, 
för normala vintertemperaturer och för en tioårsvinter. Svenska Kraftnäts 
prognos för vinterhalvåret 2009/2010 visade ett maximalt effektuttag på 
26 100 MW vid normalvinter och 27 600 MW vid tioårsvinter3.

Den högsta elförbrukningen under vinterhalvåret 2009/2010 inträffade 
den 8 januari och uppgick till 26 219 MW, se figur 7. Detta kan jämföras 
med effekttoppen under föregående vinter med liknande konjunkturläge 
som uppgick till 24 900 MW. Sveriges hittills högsta elförbrukning, 27 000 
MW, är från den 5 februari 2001.

Trots kylan motsvarade effektuttaget aldrig Svenska Kraftnäts prognos 
för en tioårsvinter. Hade Sverige befunnit sig i en högkonjunktur hade effekt-
uttaget sannolikt varit högre.

Figur 7. Högsta effektuttag
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3  Med vinterhalvår avser Svenska Kraftnät 
november till och med mars. Med normala 
vintertemperaturer avses tredygnsmedelvärden 
av temperaturen som statistiskt återkommer 
vartannat år i hela landet. Med tioårsvinter 
avser Svenska kraftnät tredygnsmedelvärde av 
temperaturen som statistiskt återkommer vart 
tionde år.
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Anm: Ej temperaturkorrigerad.
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Situationen inom den svenska kärnkraften i 

kombination med kallt väder och konkurrens-

kraftiga priser på kontinenten ledde till en 

omfattande nettoimport av el till Norden under 

perioden. Sverige var det land i Norden som 

stod för den största nettoimporten.



Elkraftutbyte

Norden nettoimporterade stora mängder kraft

Norden nettoimporterade 10,1 TWh under oktober–mars 2009/2010 vilket 
illustreras i figur 8. Motsvarande period de två senaste åren nettoimporte-
rade Norden 4,6 TWh respektive 0,8 TWh. Nettoimporten berodde på den 
ansträngda situationen som kom av ett ökat efterfrågetryck på grund av 
vinterkylan, samtidigt som den svenska kärnkraftproduktionen var lägre 
än normal och vattenmagasinen i Norge och Sverige minskade. Norden var 
med andra ord mer beroende än vanligt av tillskott utifrån.

Figur 8. Elkraftutbyte för Norden
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Figur 8 Elkraftutbyte för Norden
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Nettoimport (TWh)

■ Norge -1,5

■ Sverige 8,6

■ Finland 5,2

■ Danmark -2,3

■ Norden 10,1

Källa: Nord Pool



Nettoutbytet dygn för dygn illustreras i figur 9. I oktober förekom en kor-
tare period med nettoexport. Detta var en konsekvens av goda vindkraft-
förhållanden i Danmark samtidigt som den hydrologiska situationen för 
vattenkraften i Norge var god. Danmark exporterade samtidigt väsentliga 
mängder kraft till Tyskland. Därefter blev situationen en helt annan. Samt-
liga länder inom Nord Pool området, med undantag för Danmark, hade 
problem med att klara den inhemska elbalansen. Finland importerade med 
nästan maximal ledningskapacitet från Ryssland och Estland. Samtidigt 
nettoimporterade Norge betydande mängder från Nederländerna, vilket är 
ovanligt. I slutet av januari uppstod ett fel på NorNed kabeln mellan Norge 
och Nederländerna, vilket stoppade all överföring på kabeln4. Delvis till 
följd av detta, men framförallt på grund av en svag hydrologisk situation, 
övertog Norge Sveriges roll som största importlandet inom Norden i slutet 
av perioden.

Figur 9. Nettoutbytet mellan Nord Pool och omvärlden, per dygn
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Figur 9 Nettoutbytet mellan Nord Pool och omvärlden, per dygn
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Sverige importerade mest kraft inom Norden

Elkraftutbytet mellan Sverige och omvärlden präglades tydligt av den inhem-
ska situationen med begränsad kärnkraftproduktion. Sverige var i hög grad 
beroende av kraft från omkringliggande länder för att klara balansen. Som 
ett resultat av den ansträngda situationen i kärnkraften var Sverige det land 
i Norden som stod för den största importen av kraft. Sett över hela perioden 
nettoimporterade Sverige el från samtliga omkringliggande länder, inklusive 
Polen och Tyskland. Totalt nettoimporterade Sverige 8,6 TWh under perio-
den. Nettoflödet av kraft mellan Sverige och omkringliggande länder visas 
i figur 10. Den 22 december var nettoimporten som störst under perioden. 
Då nettoimporterades 139 GWh från omkringliggande länder.

4  Kabeln kunde inte tas i bruk igen förrän den 
27 april.
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Figur 10. Nettoutbytet mellan Sverige och omvärlden, per dygn
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Figur 10 Nettoutbytet mellan Sverige och omvärlden, per dygn
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I figur 11 visas Sveriges utväxling för respektive månad. Totalt uppgick 
bruttoimporten till 12,3 TWh medan bruttoexporten uppgick till 3,5 TWh. 
Merparten av både importen och exporten gick till Norge. Samma period 
föregående år uppgick importen till 9,1 TWh och exporten till 5,4 TWh.

I mitten av oktober var överföringsförbindelsen över Oslofjorden tillbaka 
i ordinarie drift5. I och med detta kunde Sverige öka importen från Norge. 
Sverige nettoimporterade förutom från Norge även från Finland, Danmark 
och Tyskland i början av perioden. Närmare jul ökade importen ytterligare 
och nettoimport skedde även från Polen. Normalt exporterar Sverige stora 
mängder till Polen. Importen från andra länder begränsades dock av att även 
omkringliggande länder hade problem med att upprätthålla den inhemska 
balansen. Varken Finland eller Norge kunde exportera maximalt till  Sverige. 
Däremot exporterade Danmark mycket el till Sverige vilket är relativt ovan-
ligt. I slutet av perioden blev situationen mer stabil för Sveriges del, bland 
annat övergick Sverige till att nettoexportera mycket kraft till Norge.

5  Förbindelsen var ur drift på grund av en explosion 
som inträffade när en reparation testades i maj.
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Figur 11. Elkraftutbyte i Sverige
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Nya överföringsförbindelser i Norden

Den 16 oktober togs stamnätsledningen mellan Järpströmmen i Sverige och 
Nea i Norge i kommersiell drift. Den ursprungliga stamnätsledningen för 
275 kV ersattes med en ledning för 400 kV. Ledningsbygget genomfördes 
genom ett samarbete mellan Svenska Kraftnät och Statnett, den norska 
stamnätsoperatören. Kraftledningen är det första projekt som färdigställts av 
de utbyggnader vilka definierats som strategiskt viktiga för elförsörjningen i 
Norden av de nordiska stamnätsföretagen. Även förbindelserna Fenno-Skan 
2, Stora Bält och Sydvästlänken är prioriterade.6

6  Fenno-Skan 2 sträcker sig tvärs över Östersjön 
mellan Finnböle i Sverige och Rauma i Finland. 
Stora Bält förbinder östra och västra Danmark. 
Sydvästlänken byggs i tre delar med knytpunkt 
vid Jönköping; en länk till Skåne, en norrut till 
Hallsberg och den tredje sträcker sig västerut 
till Norge.
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Den 22 februari 2010 var dagen med 

det hittills högsta spotpriset för Sverige, 

priset var då uppemot 5 000 kronor per 

MWh. Sett till hela perioden var priset 

något över det normala.



Prisutvecklingen på råkraftmarknaden

Rekordhögt spotpris i Sverige

Aldrig tidigare hade spotpriset för Sverige varit så högt under enskilda 
timmar och enskilda dygn som det var under perioden oktober–mars 
2009/20107. Det är framförallt tre tillfällen under perioden som utmärker 
sig och som denna rapport därför fokuseras kring:

• 17 december 2009 
• 8 januari 2010 
• 22 februari 2010

Vid pristoppen den 17 december mellan kl 17.00–18.00 steg priset till över 
14 000 kronor per MWh8. Dygnsmedlet den dagen blev ungefär 2 600 
kronor per MWh. Den 8 januari noterades återigen rekordhöga priser och 
dygnsmedelpriset blev då cirka 3 000 kronor per MWh. Under tre timmar, kl 
08.00–10.00, nådde priset över 10 000 kronor per MWh. I slutet av februari 
noterades spotpriset på det hittills högsta dygnsmedlet, nästan 5 000 kronor 
per MWh. Den dagen var timpriset nästan 14 000 kronor per MWh i tre 
timmar, kl 09.00–11.00.

Under samtliga tre pristoppar noterades således timpriser på över 10 000 
kronor per MWh. Under dessa timmar aktiverades reservkapacitet i både 
Sverige och Finland. Många reservkraftverk körs på olja och har dessutom 
höga uppstartkostnader. Det finns dock inga produktionsanläggningar som 
har marginalkostnader motsvarande de timpriser som noterades. Förkla-
ringen till att spotpriset ändå kan bli så högt är att vid extrema situationer, 
när all tillgänglig produktionskapacitet redan används, sätts priset efter vad 
elanvändare vill ha betalt för att minska sin förbrukning. Det som i prak-
tiken händer är att stora elanvändare, i regel större industrier, temporärt 
drar ner på sin elanvändning och säljer tillbaka el till elbörsen istället för att 
konsumera den själv. Detta kan ge mycket höga priser, men dessa är ändå 
lägre än vad som hade blivit fallet om förbrukningsreduktioner inte ägt rum.

Figur 12 illustrerar prisutvecklingen och pristopparna för perioden jäm-
fört med samma period de två senaste åren. Spotpriset i Sverige vintertid 
har tidigare år ofta legat på nivåer kring 500 kronor per MWh. De faktorer 
som framförallt låg bakom pristopparna den här vintern var temperatur, 
tillgänglig produktionskapacitet och nederbörd.

7  Tidigare högsta notering gjordes i januari 2000 
då priset för en timme var 4 kronor per kWh. 
Dygnsmedelpris över 1 krona per kWh hade 
innan december 2009 endast förekommit ett 
fåtal gånger.

8   1 000 kronor per MWh motsvarar 
1 krona per kWh.

Prisutvecklingen på råkraftmarknaden   25



Figur 12. Utveckling av Spotpriset för Sverige, dygnsmedel
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Kylan medförde ökat uppvärmningsbehov

Vintern 2009/2010 var kallare än normalt, inte bara i Sverige och Norden 
utan även i stora delar av övriga Europa och Nordamerika. Kylan får särskilt 
genomslag på priserna i Norden eftersom en stor del av elanvändningen 
används för uppvärmning av bostäder som hittills är en kundgrupp med 
liten priskänslighet på kort sikt.

Figur 13 visar temperaturavvikelsen mot normalt för Sverige. Efter en 
växlande höst där oktober bjöd på för årstiden kallt väder och där november 
var mildare än normalt, slog kylan till i mitten av december. Vid vissa tid-
punkter var temperaturen kring tio grader under det normala för stora delar 
av Norden. För delar av Sverige uppmättes dagstemperaturer ner mot -40 
grader. Särskilt kallt var det vid de två senare pristopparna, den 8 januari 
och den 22 februari.

Figur 13. Temperaturavvikelse för Sverige total mot normalt
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Figur 13 Temperaturavvikelse för Sverige total mot normalt
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2010-01-08: -12,8 2010-02-22: -12,9
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Låg tillgänglighet i kärnkraften – central faktor  
bakom de höga priserna

Den svenska kärnkraften drogs, som tidigare nämnts, med stora problem 
vilket begränsade kärnkraftproduktionen och därav det sammantagna 
kraftutbudet. Detta i sin tur gjorde att utbudet var knappt när vintern blev 
kall och efterfrågan hög. I figur 14 visas den totala tillgängligheten i de 
svenska kärnkraftverken under perioden jämfört med samma perioder de två 
senaste åren. Perioden oktober–mars 2009/2010 var medlet för tillgänglighe-
ten i kärnkraften 61 procent att jämföra med samma period 2008/2009 då 
tillgängligheten var 80 procent. Särskilt låg tillgänglighet var det vid vinterns 
första pristopp den 17 december.

Figur 14. Tillgängligheten i kärnkraften
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Figur 14 Tillgängligheten i kärnkraften 
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2010-01-08: 69%

2010-02-22: 61%

Knappheten i vattenmagasinen pressade upp priserna ytterligare

Nivån i de nordiska vattenmagasinen var låg under perioden oktober–mars 
2009/2010, vilket visas i figur 15. Anledningen till att läget i vattenmaga-
sinen blev ansträngt var framförallt bortfallet i kärnkraftproduktionen 
vilket tärde på reserverna när vattenkraften kördes för att öka utbudet. 
Senare under perioden medförde även brottet på NorNed-kabeln en kraftig 
försvagning av magasinen i och med att importmöjligheterna till Norge 
begränsades. Detta framförallt i södra Norge där en stor del av de nordiska 
vattenkraftmagasinen ligger. Därtill utökades inte snömagasinen lika posi-
tivt som normalt under perioden vilket ytterligare bidrog till osäkerhet kring 
den framtida magasinsfyllnaden9.

9  Trots den snörika vintern snöade det inte på 
”rätt” ställen med hänsyn till tillrinningen till 
och ökandet av magasinen.
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Figur 15. Magasinsfyllnadsgraden i Norden
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Figur 15 Magasinsfyllnadsgraden i Norden
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Vecka 51 (14/12–20/12) 67%

Vecka 1 (4/1–10/1) 61%

Vecka 8 (22/2–28/2) 37%

Priset på bränslen och utsläppsrätter påverkade priset marginellt

Priset på insatsbränslen som kol och olja samt utsläppsrätter är vanligtvis 
faktorer som påverkar priserna på den nordiska elmarknaden kraftigt. Dessa 
hade dock relativ liten påverkan på elpriset under halvåret. Priset på utsläpps-
rätter gick upp och ner i takt med förhoppningarna om ett nytt klimatavtal 
i Köpenhamn. När klimatmötet inte resulterade i en bindande överenskom-
melse, som många hade hoppats på, föll priset tillbaka till nivåer som var 
lägre än de var före konferensen. Uteblivandet av en bindande överenskom-
melse tolkas av aktörer som att risken för hårda krav på utsläppsminskningar 
i framtiden kommer att minska, vilket minskar priset.

Höga priser i större delen av Norden

Inte bara Sverige hade höga elpriser under halvåret. Även övriga länder i 
Norden hade stundom höga priser. Figur 16 visar utvecklingen av Nord 
Pools systempris för perioden jämfört med tidigare perioder10. Fram till mit-
ten av december låg systempriset på en nivå jämförbar med samma period 
2007/2008. Från mitten av december noterades systempriset på betydligt 
högre nivåer än tidigare. Den 22 februari 2009 nådde systempriset sin hittills 
högsta nivå på 1 325 kronor per MWh i dygnsgenomsnitt.

10  Ett gemensamt jämviktspris,  kallat systempris, 
uppträder när inga  överföringsbegränsningar 
råder.
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Figur 16. Utveckling av Nord Pools systempris, dygnsmedel
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Figur 16 Utveckling av Nord Pools systempris, dygnsmedel

SE
K

/M
W

h

Oktober November

09-12-17; 637 SEK/MWh

10-01-08; 960 SEK/MWh

10-02-22; 1325 SEK/MWh

December Januari Februari Mars

Låga priser i Tyskland

De extrema pristoppar som förekom i Nord Pool-området motsvarades inte 
i prisutvecklingen i Tyskland (EEX). I figur 17 visas systempriset för Nord 
Pool i jämförelse med systempriset på den tyska elbörsen EEX.

Som högst var priset i Tyskland på 634 kronor per MWh. Priset var även 
under vissa tider negativt, som lägst -371 kronor per MWh. Negativa priser 
uppkommer vid tillfällig överkapacitet, som framförallt orsakas av stora 
mängder vindkraft. I Tyskland får vindkraftproducenterna ekonomiskt stöd 
för varje MWh de producerar oavsett marknadspriset på energin. Så länge 
som summan av marknadspriset och det ekonomiska stödet är större än 
noll är det lönsamt för vindkraftproducenten att producera. Därför behövs 
negativa priser som motvikt mot den givna intäkten för att reglera bort 
produktionsöverskottet på marknaden.

Figur 17. Prisutveckling på Nord Pool i jämförelse med EEX, dygnsmedel
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Figur 17 Prisutveckling på Nord Pool i jämförelse med EEX, dygnsmedel
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Olika priser i Norden en stor del av tiden

Norden hade ett gemensamt spotpris endast 10 procent av tiden under 
halvåret. Motsvarande period föregående år hade Norden ett gemensamt 
pris 26 procent och året dessförinnan 18 procent av tiden. Ett gemensamt 
spotpris innebär att samtliga områden är integrerade till en gemensam 
nordisk elmarknad vilket skapar bättre förutsättning för konkurrens än 
när det förekommer prisområdesdifferenser i Norden. Av figur 18 framgår 
i vilken utsträckning Norden var uppdelad i prisområden under perioden 
oktober–mars 2009/2010.

Den vanligaste konstellationen med gemensamt pris under perioden 
var den mellan prisområde Sverige och Finland (92 procent av tiden). Även 
 Sverige tillsammans med mellersta och norra Norge hade en gemensam 
prisbild en stor del av tiden.

Figur 18.  Andel av tiden som Norden var uppdelat i prisområden perioden 
oktober–mars 2009/2010
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Figur 18 Andel av tiden som Norden var uppdelat i prisområden perioden 
oktober-mars 2009/2010

Prisskillnaderna mellan elspotområdena var relativt små i början av perio-
den. I oktober och november hade Norden ett gemensamt pris ungefär 20 
procent av tiden. En anledning var att överföringen mellan Norge och Sverige 
var i full drift vilket gjorde att vattenkraft från Norge blev tillgänglig för att 
täcka bortfallet av kärnkraft i Sverige. I och med kylans intåg i Norden änd-
rades utvecklingen mot det motsatta och prisskillnaden ökade. I december 
var det ett gemensamt pris 10 procent av tiden. Framförallt skedde en tydlig 
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uppdelning mellan västra Danmark och övriga prisområden inom Nord 
Pool. Västra Danmark var det område som hade lägst pris under perioden 
tack vare en uppbackning med billigare kraft från Tyskland. Priset var 
gemensamt för hela Nord Pool området mindre än 5 procent av tiden under 
januari – mars. Detta berodde i stor utsträckning på den kritiska situatio-
nen för kärnkraften i Sverige samt tilltagande problem i Norge där en dålig 
tillrinning bidrog till minskande magasinsfyllnadsgrad.

På grund av den ansträngda situationen i vattenmagasinen i södra Norge 
utökades Norge till fyra prisområden den 11 januari och den 15 mars etable-
rades ytterligare ett prisområde (Östnorge, Sydvästnorge, Västnorge, meller-
sta Norge och Nordnorge). De nya elspotområdena etablerades för att säkra 
utnyttjandet av ledningarna inom området för att kunna spara på vattnet.

 
Stora skillnader mellan prisområdena

Tabell 5 visar genomsnittspriset för respektive elspotområde inom Nord 
Pool. Under perioden skiljde det 192 kronor per MWh mellan prisområdet 
med det högsta och lägsta priset. Östra Danmark (Själland) var det pris-
område med högst genomsnittligt spotpris under halvåret, 595 kronor per 
MWh. Lägst genomsnittligt pris hade prisområde västra Danmark (Jylland) 
med 403 kronor per MWh. I Sverige var genomsnittspriset 566 kronor per 
MWh. De genomsnittliga spotpriserna ökade med 50–70 procent jämfört 
med föregående år, förutom i västra Danmark där priset ökade med ungefär 
10 procent. 

Tabell 5. Genomsnittspriser i de nordiska elspotområdena oktober–mars 2009/2010

Elspotområde Genomsnittpris SEK/MWh

Sverige 566

Finland 559

Östra Danmark 595

Västra Danmark 403

Nord Norge 561

Mellersta Norge 573

Väst Norge11 505

Östra Norge12 494

Sydväst Norge13 535

11  Prisområde Västnorge infördes den 15 mars 
2010 medelpriset är beräknat med start infö-
ringsdatumet.

12  Spotpris Oslo, tidigare referens för hela 
Sydnorge.

13  Prisområde Sydvästnorge infördes den
11 januari 2010 medel priset är beräknat med 
start införingsdatumet.

Prisutvecklingen på råkraftmarknaden   31

Källa: Nord Pool



Växlande utveckling i terminspriserna

På terminsmarknaden handlas kontinuerligt kontrakt för elleverans under 
olika tidsperioder framåt i tiden. Även på terminsmarknaden blev den 
gångna vintern händelserik, se figur 19. I oktober steg priserna, för att sedan 
falla tillbaka i november och åter stiga från december och fram till slutet av 
februari. Precis som på spotmarknaden, var det en rad faktorer som sam-
manföll och bidrog till den turbulenta utvecklingen. Primärt kan man dock 
konstatera att det var osäkerheten kring när den svenska kärnkraften skulle 
vara åter i normal drift, som var främsta orsaken till att terminspriserna steg 
kraftigt under december–februari. I takt med att kärnkraftverken kunde 
återstartas under februari sjönk priserna för de korta kontrakten tillbaka. 
Prissvängningarna minskade ytterligare när kylan i Norden senare avtog.

Figur 19. Utveckling av Nord Pools terminspriser
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Figur 19 Utveckling av Nord Pools terminspriser
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Priserna i avtalen till slutkunder påverkas av såväl spot- som terminsmark-
naden. Spotpriserna på Nord Pool ligger till grund för elhandlarnas inköps-
priser för avtal om rörligt pris medan terminspriserna ligger till grund för 
inköpspriserna för fasta prisavtal.
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Pristopparna på råkraftmarknaden hade stor 

påverkan på elpriset till slutkund. Totalt under 

perioden medförde de höga priserna en mer-

kostnad på ungefär 2 300 kronor jämfört med 

motsvarande period föregående år. På grund av 

situationen såg många kunder över sina elavtal.



Prisutvecklingen på slutkundsmarknaden

Stigande priser på Nord Pool slog igenom i slutkundspriserna

Det rekordhöga spotpriset på Nord Pool som beskrivits i kapitel 5 innebar 
höga inköpskostnader för elhandlarna.14 Detta resulterade i att slutkunder 
med rörligt elpris, särskilt under januari och februari, möttes av höga elhan-
delspriser.15  

I tabell 6 visas en beräkning av elhandelskostnaden för en villakund 
med avtal om rörligt elpris.16 Av tabellen framgår att den genomsnittliga 
kostnaden för elhandeln under hela perioden oktober–mars 2009/2010 var 
2 320 kronor högre än motsvarande kostnad under vintern 2008/2009. 
Februari framträder som särskilt dyr vilket beror på att månadsmedelpriset 
på Nord Pool, som ligger till grund för priset till slutkund, då var rekordhöga 
93,2 öre per kWh. 

Tabell 6. Kostnadsberäkning för avtal om rörligt pris

Oktober November December Januari Februari Mars Samman-
lagt för 

perioden

Månadskostnad 

2008/2009
1 940 2 300 2 370 2 480 2 210 1 950 13 250

Månadskostnad 

2009/2010
1 680 1 730 2 660 3 450 3 640 2 410 15 570

Skillnad i 
månads kostnad

– 260 – 570 290 970 1 430 460 2 320

Figur 20 och figur 21 visar att prisutvecklingen för såväl avtal om rörligt 
pris som avtal om fast pris var stigande under stora delar av perioden. 
Under mars månad bröts den stigande trenden i prisutvecklingen till följd 
av sjunkande temperatur, lägre efterfrågan på el och ökad tillgänglighet i 
kärnkraften.

För avtal om rörligt elpris var det genomsnittliga priset för en villa-
kund under perioden 120 öre per kWh, jämfört med 108 öre per kWh 
under motsvarande period 2008/2009. För avtal om fast pris var snittpriset 
under perioden 102 öre per kWh, jämfört med 110 öre per kWh året innan. 
Genomsnittet för de fasta priserna minskade framförallt på grund av låg-
konjunkturen.

14  Den 31 mars fanns det enligt statistik 
från elpriskollen.se 121 elhandelsföre-
tag på den svenska elmarknaden.

15  Slutkundens totala elkostnad utgjor-
des den 1 januari 2010 till 41 procent 
av elhandelkostnaden, till 19 procent 
av nätavgiften samt till 40 procent av 
skatt och moms (normal elskatt 28 öre 
per kWh).

16  Förbrukning 20 000 kWh/år.
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20 000 kWh/år.



Figur 20. Prisutveckling fast pris 1 år
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Figur 21. Prisutveckling rörligt pris
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För lägenhetskunden med en årlig förbrukning om 2 000 kWh framträder 
en liknande bild över prisutvecklingen. Snittpriset för avtal om fast pris för 
en lägenhetskund var under perioden 114 öre per kWh, jämfört med 122 öre 
per kWh året innan. För avtal om rörligt elpris var det genomsnittliga priset 
under perioden 133 öre per kWh, vilket kan jämföras med snittpriset för fast 
pris oktober–mars 2008/2009 som var 121 öre per kWh.
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Stora prisskillnader mellan elhandlarna

Elpriset till kund varierar mellan de olika elhandelsföretagen och för respek-
tive avtalsform. I tabell 7 visas prisskillnaden mellan det billigaste och det 
dyraste avtalet för en villakund med årlig förbrukning om 20 000 kWh per 
den 31 mars 2010. Störst skillnad mellan elhandlarna finn i avtal om fast 
elpris 1 år. Där är skillnaden mellan den billigaste och dyraste elhandlaren 
17 öre per kWh, motsvarande en årskostnad på 3 400 kronor. Prisskillnaden 
för avtal om rörligt elpris motsvarar en årskostnad på 1 800 kronor.

Tabell 7.  Genomsnittlig prisskillnad mellan det dyraste och billigaste avtalet för tre 
vanliga avtalsformer.

Fast pris 1 år Fast pris 3 år Rörligt pris

Villa med elvärme 
20 000 kWh/år

17 öre per kWh 14 öre per kWh 9 öre per kWh

Elhandelsmarginaler

Elhandelsmarginalen definieras som skillnaden mellan elhandlarens inköps-
pris och försäljningspris. Skillnaden varierar beroende på avtalsform, då 
olika avtalsformer för med sig olika kostnader och risker för elhandlaren. 
Dessutom ska elhandelsverksamheten generera en vinst, vilken också den 
inkluderas i elhandelsmarginalen. Elhandelsmarginalen beräknas i denna 
rapport som ett genomsnitt för samtliga svenska elhandlare och anges i öre 
per kWh.17 

Elhandelsmarginalerna varierar såväl över tid som för respektive 
avtalstyp. I figur 22 visas elhandelsmarginalerna för de svenska elhandlarna 
för fast pris 1 år, rörligt pris och tillsvidarepris till villakunder. Elhandels-
marginalen för avtal om fast elpris till villakunder varierade under halvåret 
mellan 2 öre per kWh och 9 öre per kWh, med ett snitt under perioden på 
ungefär 5 öre. Elhandelsmarginalen för avtal om rörligt pris låg förhål-
landevis stabil runt 5 öre per kWh under hela perioden. För tillsvidarepris 
varierade elhandelsmarginalen för perioden mellan 3 öre per kWh och 21 
öre per kWh vilket ger ett snitt för hela perioden på 14 öre per kWh. Det 
innebär att elhandelsmarginalen för tillsvidarepriset var ungefär 9 öre högre 
per kWh än för övriga avtalstyper.

17  Energimarknadsinspektionen har i samarbete 
med konsultföretaget Sweco tagit fram en 
metod för att beräkna elhandelsmarginalerna i 
de olika nordiska länderna. Hänsyn har tagits till 
de olikheter som råder på respektive marknad. 
Beräknings modellen utgår ifrån de kostnader 
och risker för respektive avtalsform som 
elhandlaren ställs inför vid prissättning emot 
slutkunden.
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Figur 22. Svenska elhandelsmarginaler
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Generellt gäller att elhandelsmarginalen är högre ju lägre förbrukning kun-
den har. Den genomsnittliga elhandelsmarginalen för lägenhetskunder med 
fast pris var under perioden 14 öre per kWh. För avtal om rörligt pris var 
marginalen 15 öre per kWh medan den för tillsvidarepriset var 26 öre per 
kWh. Orsaken till att elhandelmarginalerna ligger högre ju lägre förbruk-
ning kunden har är att den fasta årsavgiften ofta är lika stor oavsett kundens 
årliga förbrukning. När marginalen beräknas slås den fasta årsavgiften där-
med ut på färre antal kWh och följaktligen blir marginalen per kWh högre. 
Kostnaden för att hantera en kund är lika oavsett kundens förbrukning.

Elhandelsmarginalen för avtal om rörligt pris varierar inte i samma 
utsträckning som för fast pris och tillsvidarepris. Kunder med rörligt pris 
debiteras efter rådande spotpris plus ett påslag. För avtal om fast pris ten-
derar elhandlarnas marginal att variera påtagligt eftersom prissättningen 
måste garderas mot kostnader och risker som i hög grad saknas i prissätt-
ningen för avtal rörligt pris.18 För tillsvidarepriset förekommer en liknande 
osäkerhet i prissättningen för elhandlarna som för fast pris. Utmärkande 
för tillsvidarepriset är att elhandlarna är skyldiga att informera slutkunden 
senast 15 dagar innan en ändring av tillsvidarepriset träder i kraft.19 Denna 
trögrörlighet i prissättningen innebär att elhandlaren behöver gardera sig 
ytterligare mot stigande inköpspris i priset emot slutkunden. Ytterligare en 
orsak till att elhandlarnas genomsnittliga marginal för tillsvidarepris är hög 
i jämförelse med marginalen för övriga avtalstyper är att slutkunder med 
tillsvidarepris är mindre benägna att agera på marknaden. Denna passivitet 
ger elhandlarna en möjlighet att hålla ett högre pris än för övriga avtalstyper 
och samtidigt behålla kunden.

18  Exempel på komponenter i elhandelsmargina-
len som representerar en kostnad eller risk för 
elhandlaren är administration, kreditkostnad, 
profilkostnad och balanskostnad.

19  Enligt de allmänna avtalsvillkoren som är utar-
betade av branschorganisationen Svensk Energi 
efter överenskommelse med Konsumentverket. 
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Flest kunder hade avtal om rörligt pris

Rörligt avtal fortsätter att vara den vanligaste elavtalsformen bland svenska 
hushåll, se figur 23. I mars 2010 hade drygt 30 procent av kunderna avtal 
om rörligt pris, jämfört med cirka 22 procent vid samma tidpunkt 2009. 
Samtidigt väljer allt fler kunder att lämna tillsvidarepriset. I mars 2010 
hade 25 procent av alla kunder tillsvidarepris, till skillnad från 33 procent 
mars 2009. Den sjunkande andelen kunder med tillsvidarepris är sannolikt 
ett resultat av att kunderna på elmarknaden blivit mer medvetna om att 
tillsvidarepriset ofta är högre än priset i fasta och rörliga avtal som kunden 
aktivt tecknar med ett elhandelsföretag.

Figur 23. Andel kunder per avtalsform i mars 2010
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Figur 23 Andel kunder per avtalsform i mars 2010

Volymvägt spotpris allt vanligare

De flesta elhandlare prissätter sina avtal om rörligt elpris utifrån det genom-
snittliga spotpriset för månaden på Nord Pool20. Utöver detta tillkommer 
elhandlarens påslag samt skatt och moms.

Under perioden oktober–mars 2009/2010 har dock fler elhandlare valt 
att använda en annan beräkningsmodell i prissättningen av rörligt pris, ett 
så kallat volymvägt spotpris. Elhandlaren som volymväger det rörliga priset 
utgår från kundkollektivets förbrukningsprofil och tar i prissättningen hän-
syn till när under månaden elen förbrukats. Det spotpris som råder under de 
timmar som kundkollektivet förbrukar mer el får ett större genomslag än det 
pris som råder när kundkollektivet förbrukar mindre el.

Anledningen till att elhandelsföretag väljer att använda ett volymvägt 
spotpris som bas i sina rörliga priser är att den ekonomiska risken i elhan-
delsverksamheten minskar. Genom att ta hänsyn till när under månaden 
elen förbrukas och vad det rådande priset är just då avspeglas i större grad 
elhandlarens faktiska inköpspris. Risken för elhandlarna minskar särskilt 
under perioder då spotpriset på Nord Pool varierar kraftigt timme för timme 
som det gjort under stora delar av den gångna vintern.

20  Det genomsnittliga priset för  månadens 
samtliga timmar.
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Effekten av volymvägningen varierar för slutkunderna. Under stora delar 
av sommarhalvåret 2009, då både elanvändningen och priset på Nord Pool 
var förhållandevis stabilt, innebar volymvägning av spotpriset en merkost-
nad för slutkunden på ungefär 0,2 öre per kWh. Under vintern 2009/2010, 
då såväl timpriserna på Nord Pool som kundernas förbrukning varierade 
kraftigt över dygnet, motsvarade volymvägningen istället en merkostnad för 
slutkunden på mellan 1 öre per kWh och 6 öre per kWh.

I slutet på mars 2010 var det drygt 20 svenska elhandelsföretag som 
använde ett volymvägt spotpris som beräkningsmodell för sitt rörliga pris.

Ökad kundaktivitet

Sammantaget var cirka 950 000 hushållskunder aktiva på elmarknaden 
under perioden, antingen genom att byta elhandlare eller genom att byta 
avtal med sin befintliga elhandlare. Detta motsvarar cirka 20 procent av 
det totala antalet hushållskunder på den svenska elmarknaden. Jämfört med 
motsvarande period år 2008/2009 ökande den totala aktiviteten med cirka 
9 procent. Ökningen är en fortsättning på den tidigare ökande trenden och 
visar att kunderna är fortsatt aktiva på marknaden. En bidragande faktor 
till att många elkunder valde att omförhandla sitt avtal eller byta elhand-
lare under perioden kan ha varit diskussionen i massmedia kring vinterns 
elpriser.

Cirka 695 000 hushållskunder omförhandlade21 sina avtal under vinter-
halvåret 2009/2010, vilket motsvarar 15 procent av alla hushållskunder. 
Detta var en ökning på ungefär 14 procent i jämförelse med motsvarande 
period år 2008/2009. Figur 24 visar antal omförhandlade avtal per månad.

21  Exempelvis när en kund som tidigare inte bytt 
avtal och därmed har haft ett tillsvidarepris 
väljer att teckna ett avtal om fast eller rörligt 
pris hos den anvisade elhandlaren eller att en 
kund vars avtal löper ut väljer att teckna ett nytt 
avtal hos samma elhandlare.
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Antalet byten var under det gångna vinterhalvåret stabilt jämfört med mot-
svarande period föregående år. I genomsnitt bytte cirka 42 000 hushållskun-
der per månad elhandlare under vinterhalvåret 2009/2010 vilket visas i figur 
25. Totalt sett bytte cirka 6 procent av hushållskunderna elhandelsföretag 
under perioden.
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Figur 25. Antal hushållskunder som bytt elhandlare



42    Kolumtitel



Bilaga – Prissättningen på Nord Pool Spot

I samband med de rekordhöga elpriserna under vintern hamnade elmarkna-
den i stort medialt fokus. Kritik riktades mot prissättningen på den nordiska 
elbörsen Nord Pool Spot. Mot bakgrund av detta vill vi här ge en objektiv 
bild av hur prissättningen på Nord Pool Spot går till och en förklaring till 
varför de nordiska elpriserna stundtals varierar så kraftigt.

Den nordiska börsen Nord Pool Spot –  
en välanvänd marknadsplats

Nord Pool Spot är en marknadsplats där elproducenter, stora elanvändare 
och elhandlare köper och säljer kraft. Nord Pool Spot, spotmarknaden, 
hanterar el för fysisk leverans1. 

Börsen bildades 1993 i Norge och ägs idag av de nordiska stamnätsope-
ratörerna (Svenska Kraftnät i Sverige). För Sveriges del inleddes handeln på 
börsen i och med att den svenska elmarknaden omreglerades 1996.

Syftet med Nord Pool Spot är att maximera kostnadseffektiviteten i det 
nordiska kraftsystemet genom att vid varje givet tillfälle tillmötesgå utbud 
och efterfrågan på el till största möjliga samhällsnytta.

Nord Pool är den elbörs i världen, bland frivilliga handelsplatser, som 
omsätter störst andel av börsområdets totala elanvändning. År 2009 hand-
lades 287 TWh av elanvändningen, till skillnad mot startåret då 18,4 TWh 
omsattes på börsen. Totalt omsattes 72 procent av den nordiska elanvänd-
ningen över Nord Pool Spot2. Detta kan jämföras med börsen i Tyskland 
(EEX) vars omsättning var kring 25 procent 2009. En hög omsättning 
stärker trovärdigheten för marknadens funktion. 

I Nord Pool Spot-området ingår Sverige, Finland, Norge, Danmark och 
Estland. Handeln på Nord Pool övervakas av norska myndigheter. Nord 
Pool Spot har license som marknadsplats från Norges vassdrags- och energi-
direktorat (NVE). Tillsammans med Nord Pool ASA (finansiell handel) har 
Nord Pool Spot en gemensam marknadsövervakning och skyldighet att rap-
portera till NVE och Kredittilsynet, den norska motsvarigheten till svenska 
Finansinspektionen. I sin roll som tillsynsmyndighet informerar NVE övriga 
nordiska myndigheter inom energiområdet om frågor av gemensamt intresse 
rörande handeln på elbörsen. 

Faktorer bakom utbud och efterfrågan på el

Något som skiljer elmarknaden från andra varumarknader är att det i varje 
givet tillfälle måste råda balans mellan utbud och efterfrågan. Eftersom el 
inte går att lagra måste elen produceras i samma ögonblick som den används.

1  Nord Pool tillhandahåller även en marknad för 
finansiell handel. På den finansiella marknaden 
kan aktörer säkra elpriset mot förändringar i 
spotpriset.

2  Resten av omsättningen sker genom bilaterala 
avtal.
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Utbudet på den nordiska elmarknaden utgörs av tillgänglig produktionska-
pacitet för de olika produktionsslagen vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och 
övrig värmekraft. I normala fall3 utgör vattenkraften lite mer än 50 procent 
av den totala produktionskapaciteten i Norden. Kärnkraften utgör cirka 
en fjärdedel och vindkraften cirka 2 procent. Resten av kraftproduktionen 
består av övrig värmekraft baserad på kol, gas, biobränsle och olja.

De rörliga kostnaderna skiljer sig väsentligt åt mellan de olika produk-
tionsslagen, se figur 1. Vindkraft och vattenkraft har låga rörliga kostnader 
till skillnad från exempelvis gasturbiner. De rörliga produktionskostna-
derna består av till exempel bränslekostnader och produktionsskatter. De 
produktionsslag med lägst rörlig kostnad är de som antas först. I den mån 
det behövs, antas därefter dyrare produktionsslag för att möta efterfrågan. 

Variationer i efterfrågan, elanvändningen, styrs i Norden bland annat av 
temperaturen. Under kalla vinterdagar efterfrågas mer el än under varma 
sommardagar. Även konjunkturläget påverkar efterfrågan, exempelvis blir 
industriföretag mer benägna att hushålla med sin elanvändning vid låg-
konjunktur. I Sverige, Norge och Finland är en stor del av elanvändningen 
knuten till uppvärmning av bostäder. Det gör att efterfrågan på el i Norden 
är förhållandevis okänslig för prisförändringar, vilket illustreras i figuren.

Figur 1. Rörliga kostnader för elproduktion och efterfrågan på el
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Så fungerar prissättningen

Marknadspriset sätts i balans mellan utbud och efterfrågan. Efterfrågebuden 
från elanvändarna matchas mot producenternas säljbud genom ett auktions-
förfarande. Aktörerna lämnar sina köp- och säljbud för respektive timme 
senast kl 12:00 dagen före leveransdag. Varje bud specificerar volymen som 
aktören är villig att köpa eller sälja till en specifik prisnivå för varje enskild 
timme den följande dagen. 
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från år till år utifrån nederbördsmängd och tillrin-
ning till vattenkraftmagasinen.



Utifrån aktörernas köp- och säljbud aggregerar Nord Pool Spot en säljkurva 
(utbudskurva) och en köpkurva (efterfrågekurva) för varje timme och för 
hela marknaden. Säljkurvan baseras på att billigaste säljbudet läggs till först, 
därefter läggs dyrare och dyrare bud till säljkurvan. Motsvarande procedur 
görs för köpsidan, men tvärtom, det dyraste köpbudet läggs till först. Där 
säljbuden möter köpbuden uppstår jämviktspris, vilket illustreras i figur 2.

Figur 2. Köp- och säljbud på spotmarknaden
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Jämviktspriset representerar det pris som konsumenterna är villiga att betala 
för den sista MWh som behövs för att täcka efterfrågan. Elproducenter som 
lämnat bud till ett pris som är lägre än jämviktpriset får sälja sin inbjudna 
mängd el till jämviktspriset. Producenter som har lämnat ett säljbud som 
överstiger jämviktspriset får inte sälja. På motsvarande sätt får de köpare som 
lämnat köpbud till priser överstigande jämviktspriset köpa den mängden el 
till jämviktspriset medan de som lämnat köpbud understigande jämviktspri-
set inte får köpa. Vid varje givet tillfälle tillmötesgås efterfrågan på el med 
den billigaste produktionen som finns tillgänglig. På så sätt blir prisbild-
ningen på börsen samhällsekonomiskt effektiv.

Eftersom buden lämnas dagen innan leverans kallas spotmarknaden för 
en ”day-ahead” marknad. I tillägg till spotmarknaden finns en marknad för 
handel av kontrakt fram till en timme innan leveranstimmen, en så kallad 
”intra-day” marknad. Denna balansmarknad kallas Elbas och är också 
organiserad av Nord Pool Spot. Elbas finns eftersom aktörerna kan ha 
behov av att justera kontrakten som de ingått i elspotmarknaden efter hur 
produktions- eller förbrukningssituationen förändras under leveransdagen.

Från systempris till områdespris

På grund av överföringsbegränsningar delas Nord Pool Spot-området in 
i anmälningsområden eller budområden. Norge är vanligtvis indelat i ett 
antal budområden, där antalet kan variera. Östra och Västra Danmark 
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behandlas alltid som två olika budområden medan Sverige och Finland 
utgör ett budområde vardera.4 När ett eller flera intilliggande områden får 
ett gemensamt pris som skiljer sig från övriga intilliggande områden bildar 
de ett prisområde. I det fall samtliga budområden i Nord Pool Spot området 
får samma pris har vi alltså ett prisområde i hela börsområdet.

Överföringskapaciteten mellan budområdena sätts av de systemansvariga 
i respektive land och förmedlas till Nord Pool Spot varje morgon. När aktö-
rerna lämnar sina bud till Nord Pool Spot senast kl 12:00 varje dag uppger 
de i vilket område de vill sälja eller köpa kraft. Därefter beräknar Nord Pool 
hur utväxlingen mellan budområdena blir. Om överföringskapaciteten i 
nätet är tillräcklig för att hantera marknadens balans bildas ett gemensamt 
jämviktspris i hela Nord Pool-området. Om utväxlingen mellan ett eller 
flera budområden blir högre än den tillgängliga överföringskapaciteten 
skiljs områdena åt och det blir separata områdespriser. Priset blir då lägre i 
områden där systempriset skulle ha gett överskott av kraft under gällande 
överföringskapaciteter och högre i områden där systempriset skulle ha gett 
ett underskott av kraft.

Reglerkraftmarknad, en förutsättning för ett stabilt nät

Om balans inte uppnås på spotmarknaden eller med hjälp av balansmark-
naden används reglerkraftmarknaden för att skapa fysisk balans5. Detta 
förekommer vid avvikelser från planlagd produktion eller förbrukning under 
en timme innan i driftfasen. Reglerkraftmarknaden är en förutsättning för 
att marknaden ska vara i balans och spänningsnivån i nätet stabil. Figur 3 
visar reglerkraftmarknaden i förhållande till tidigare nämnda marknader 
framtill leverans.

På reglerkraftmarknaden anmäler aktörerna ett pris till de systemansva-
riga för att minska eller öka sin produktion och förbrukning. I Sverige har 
Svenska Kraftnät tillgång till resurser för att hålla balansen mellan utbud 
och efterfrågan. I lägen med avvikelser i driftfasen importeras också el från 
andra länder. Det finns ett systemdriftsavtal med de nordiska grannländerna 
vilket innebär att om ett land skulle få akut brist på el försöker grannlän-
derna stötta med leveranser i största möjliga mån. Ett sista alternativ är att 
koppla bort elanvändare från nätet men det har hittills aldrig hänt i Sverige.

4  Svenska Kraftnät har beslutat att den svenska 
elmarknaden ska delas in i fyra anmälningsom-
råden, från och med den 1 november 2011, vilket 
i sin tur kan ge lika många prisområden om det 
förekommer överföringsbegränsningar mellan 
områdena.

5  Jämvikt har hittills alltid nåtts på Nord Pool men 
justeringar för individuella aktörer kan behöva 
göras.
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Figur 3.  Schematisk bild över auktionsförfarandet och marknaderna fram till leveranstimmen

Systemansvariga 
lämnar uppgifter om 
överföringskapacitet 
mellan prisområdena 
till Nord Pool.

Utifrån köp och 
säljbud beräknas 
jämviktspris och 
utväxling mellan 
prisområdena.

Leveranstimme 
(Den 2/1, kl x2:00)

Elspot Elbas

Reglerkraft-
marknad

Den 1/1
kl 00:00

Den 1/1
kl 14:00

Den 1/1
kl 12:00

Den 2/1 
kl 00:00

Den 2/1 
kl x1:00

En förklaring till kraftiga svängningar i spotpriserna

Gemensamt för de pristoppar som inträffat på den nordiska elmarknaden är 
att utbud eller efterfrågan kraftigt har förändrats i jämförelse med normal-
läge. Antingen har utbudet begränsats eller efterfrågan ökat alternativt både 
och. Figur 4 visar prissättningen i ett normalläge jämfört med prissättningen 
i en mer extrem situation. 

Figur 4.  Prissättning i normal situation jämfört med prissättning i extrem situation med stor 
efterfrågan och begränsat utbud
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Situationen är exemplifierad utifrån perioden oktober–mars 2009/2010 då 
priserna var extremt höga vid vissa tidpunkter. Situationen var då sådan att 
kärnkraftproduktionen var låg på grund av uppstartsproblem inom kärn-
kraften i Sverige samtidigt som efterfrågan ökade när vädret blev kallare 
och uppvärmningsbehovet blev större. I figuren illustreras detta genom att 
kärnkraftutbudet blir mindre, vilket kortar utbudskurvan (U) och driver upp 
jämviktpriset (PN). Den ökade efterfrågan resulterar i att efterfrågekurvan 
(E) flyttas (efterfrågad kvantitet är större) vilket driver upp jämviktspriset 
ytterligare. Jämviktspriset i extremsituationen (PE) blir därför mycket högre 
än i utgångsläget. 

En konsekvens av att produktionskapacitet faller bort är att reservkapa-
citet behöver aktiveras för att utbudet ska möta efterfrågan. Många reserv-
kraftverk körs på olja och har dessutom höga uppstartskostnader. Detta gör 
reserverna dyra att aktivera.

En annan faktor som kan ligga bakom prissättningen vid höga priser 
är förbrukningsreduktioner. Förbrukningsreduktioner blir prissättande då 
produktionsresurserna inte räcker till för att täcka efterfrågan. Det innebär 
att stora elanvändare, i regel större industrier, temporärt drar ner på sin 
elanvändning och säljer tillbaka el till elbörsen istället för att konsumera 
den själv. Detta kan ske till mycket höga priser, eftersom detta handlar om 
industriföretag som till exempel har förluster i form av utebliven produktion 
vid ett driftstopp.

Ytterligare en faktor som kan förklara höga priser är reduktioner i överfö-
ringskapacitet mellan prisområden. Den tillgängliga överföringskapaciteten 
mellan prisområden kan variera mycket över tiden. Reducerad överförings-
kapacitet mellan prisområden kan vara ett sätt att hantera överföringsbe-
gränsningar internt men bidrar ofta till stora prisskillnader mellan prisom-
rådena.
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