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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 elmarknaden
under det gångna halvåret, april till september 2010. Rapporten syftar till att bidra
till en ökad kunskap och förståelse, samt att ge en så heltäckande bild av
elmarknadens utveckling som möjligt.
Perioden april‐september 2010 kom att präglas av efterverkningar från vinter‐
perioden oktober‐mars 2009/2010 då priserna stundvis var extremt höga. Trots att
förhållandena på marknaden var betydligt lugnare under sommarhalvåret än
under den gångna vintern var det brist på vatten i magasinen efter vinterns
ansträngda läge. Detta, i kombination med en ökad elanvändning till följd av
ljusningen i ekonomin, gjorde att priset låg på en förhållandevis hög nivå under
sommaren.
Den låga magasinsfyllnadsgraden hade stor betydelse för prisutvecklingen under
perioden april‐september 2010. Av den anledningen återfinns i bilaga till rapporten
en mer ingående förklaring av vattenkraftens generella påverkan på priset.
Arbetet med rapporten har letts av Elin Söderlund. Projektgruppen har bestått av
Håkan Östberg, Thomas Truedson och Thomas Björkström.
Eskilstuna den 12 november 2010.

Yvonne Fredriksson
Generaldirektör
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1 Sammanfattning och
kommentarer
Efter ett vinterhalvår med stor turbulens på elmarknaden och stundvis extremt
höga priser gick Sverige och Norden in i ett betydligt lugnare sommarhalvår.
Perioden april‐september 2010 kom dock att präglas av efterverkningar från
perioden oktober‐mars 2009/2010.
Framförallt var det innehållet i vattenmagasinen och därmed vattenkraftsproduk‐
tionen som präglades av situationen den gångna vintern. I inledningen av
perioden var magasinsfyllnaden mycket låg till följd av att mycket vattenkraft
använts för att möta efterfrågan under den kalla vintern. Vårfloden i mitten av maj
som normalt hjälper upp magasinsfyllnaden gav inte tillräcklig tillrinning för att
vattenmängderna i magasinen skulle återgå till normala nivåer. Detta gällde
framförallt i Norge, vars elproduktion till 95 procent består av vattenkraft, vilket
medförde att produktionen där minskade i förhållande till motsvarande period
förra året. I Norden som helhet ökade elproduktionen något.
Den svenska kärnkraften kännetecknades av ett omfattande och utdraget
revisions‐ och ombyggnadsarbete den gångna vintern. Några reaktorer hade
fortsatta problem under sommaren vilket gjorde att kärnkraften inte kunde
utnyttjas maximalt. Tillgängligheten i kärnkraften var dock högre under april‐
september, omkring 70 procent, jämfört med den genomsnittliga tillgängligheten
under vintern som var 60 procent.
Samtidigt som produktionen begränsades av vattenkraften och till viss del
kärnkraften ökade användningen av el. Ökningen förklaras av en återhämtning i
ekonomin, vilken medförde en ökad efterfrågan på el inom industrin. Följden blev
att de nordiska länderna nettoimporterade el under perioden. Sverige var det enda
landet som nettoexporterade kraft. Kraften exporterades till Norge och Finland.
Sammantaget bidrog situationen till att priserna på den nordiska råkraft‐
marknaden låg på en förhållandevis hög nivå april‐september 2010. Det
genomsnittliga priset på Nord Pool blev 434 kronor per MWh jämfört med 347
kronor per MWh samma period föregående år.
Även på slutkundsmarknaden var priset högre jämfört med tidigare år. Villa‐
kunder betalade i genomsnitt cirka 1 000 kronor mer än vad de betalade under
motsvarande period förra året. En stor fråga för kunderna var vad som lönar sig
mest, fast eller rörligt pris. Det var dock färre kunder som valde att byta elhandlare
eller omförhandla sitt elavtal. Totalt var cirka 686 000 kunder aktiva, en minskning
med tre procent jämfört med förra året.
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Som en konsekvens av den osäkerhet som råder om hur prisbilden kommer att se
ut när Sverige delas in i elområden 1 började elhandlare i försäljning av
fastprisavtal använda en så kallad prisjusteringsklausul. Prisjusteringsklausulen
innebär att det överenskomna priset kan ändras när elområdena införs. I slutet av
september var det ungefär 20 elhandelsföretag av sammanlagt 120 som uppgav till
Energimarknadsinspektionen att de använder en prisjusteringsklausul vid försälj‐
ningen av fastprisavtal. Elhandlarna använde sig även av andra metoder för att
hantera risken vid försäljning av fastprisavtal som sträcker sig förbi november
2011. En del elhandlare slutade att sälja fastprisavtal i södra Sverige, elområde
fyra, medan andra elhandlare fortsatte att erbjuda fastprisavtal i hela Sverige men
hade ett till ett högre pris i elområde fyra än i de övriga tre elområdena (mellersta
och norra Sverige). Det fanns i slutet av september inte några fungerande
instrument på den finansiella elmarknaden (Nasdaq OMX commodities 2 ) för
prissäkring mellan de olika elområdena.
Det kan konstateras att elmarknaden ständigt förändras. Priserna är generellt
högre idag än vad de var för tio år sedan, bland annat som en följd av att bränsle‐
kostnaderna och systemet med utsläppsrätter har gjort det dyrare att producera el.
Kunder har å andra sidan helt andra möjligheter att agera på marknaden idag än
för tio år sedan. Det är enklare att jämföra priser och att byta elhandlare.
Elmarknaden kommer att fortsätta att förändras och utvecklas. Ett exempel på
detta är den ökade andelen vindkraftsproduktion som medför nya förutsätt‐
ningarna på råkraftmarknaden. För kunderna kommer indelningen av Sverige i
elområden och införandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad innebära
nya förutsättningar de närmaste åren.

Andra vanliga benämningar är prisområde, anmälningsområde, snittområde och budområde.
Energimarknadsinspektionen har dock tillsammans med elbranschen och Konsumenternas
Elrådgivningsbyrå kommit överens om att använda samma begrepp i frågan.
2 Tidigare Nord Pool ASA.
1
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2 Elproduktion
Den totala elproduktionen ökade i Norden och Sverige under perioden aprilseptember 2010 jämfört med föregående år. Det var främst i Sverige och Finland
som produktionen ökade vilket förklaras av en ljusning i ekonomin.
Produktionsökningen dämpades dock av en låg magasinsfyllnadsgrad inom
vattenkraften.

2.1

Ökad elproduktion i Norden

Den totala elproduktionen i Norden uppgick till 163 TWh under april‐september
2010, vilket är ungefär 2,7 procent högre än under motsvarande period föregående
år. Av figur 1 framgår dock att produktionen var betydligt högre 2008.
Det var främst i Sverige och Finland som produktionen ökade. En förklaring till
produktionsökningen i dessa länder är en stigande efterfrågan på el i den elinten‐
siva industrin till följd av vårens allmänna konjunkturförbättring. Ökningen i den
totala nordiska elproduktionen dämpades dock under perioden på grund av att
fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen var betydligt lägre än normalt
under hela halvåret. I Norge, som nästan enbart har vattenkraft som
produktionskälla, minskade elproduktionen med över 13 procent under april‐
september jämfört med motsvarande period 2009.
Figur 1. Elproduktion i Norden per vecka
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Källa: Nord Pool

De stora hydrologiska underskotten i magasinen medförde att den totala vatten‐
kraftsproduktionen i Norden blev 6 procent lägre än under motsvarande halvår
2009. Samtidigt ökade produktionen från andra kraftslag. Av tabell 1 framgår att
kärnkraftsproduktionen ökade med 16 procent jämfört med motsvarande period
förra året. Ökningen berodde framförallt på att tillgängligheten i kärnkraften var
något högre sommaren 2010 än året innan.
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Tabell 1. Elproduktion i Norden per kraftslag, TWh
april-september
2008

april-september
2009

april-september
2010

Förändring 2010
jämfört med 2009

105,4

88,8

83,2

-6%

3,3

4,5

5,3

16%

Kärnkraft

41,3

34,4

39,8

16%

Övrig värmekraft

32,6

31,1

35,3

13%

182,7

158,9

163,5

3%

Vattenkraft
Vindkraft

Totalt
Källa: Nord Pool

2.2

Ökad produktion i Sverige trots låg
magasinsfyllnadsgrad

Elproduktionen i Sverige ökade med 13 procent i förhållande till motsvarande
period 2009. Produktionsökningen dämpades dock något av rådande underskott i
de svenska vattenmagasinen.
Figur 2 visar att halvåret inleddes med en kraftig produktionsuppgång. Under
slutet av maj var den svenska produktionen som störst. Den totala produktionen
var då 26 procent högre i förhållande till motsvarande period 2009 och 5 procent
högre än samma period 2008. I slutet av halvåret begränsades tillgängligheten i
kärnkraften på grund av det årliga underhållet av reaktorerna, vilket fick produkt‐
ionen att dämpas något. Den totala produktionen var som lägst i mitten av
september då den var i paritet med 2009 och 15 procent lägre än 2008.
Figur 2. Elproduktion i Sverige per vecka
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Källa: Svensk Energi

Av tabell 2 framgår att vattenkraftsproduktionen perioden 2010 var 2 procent
högre än samma period 2009. Jämfört med 2008 skedde dock en minskning med 4
procent. Kärnkraftsproduktionen ökade med 25 procent tack vare att
tillgängligheten ökade jämfört med förra året. Som en följd av ökade vindkrafts‐
utbyggnad under de senaste åren fortsatte den vindkraftsbaserade elproduktionen
att öka. Totalt ökade vindkraftsproduktionen med 24 procent i förhållande till
motsvarande period förra året. Vindkraft utgör dock ännu en liten del av den
totala elproduktionen.
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Tabell 2. Elproduktion i Sverige per kraftslag, TWh
april-september
2008

april-september
2009

april-september
2010

Förändring 2010
jämfört med 2009

31,9

29,8

30,5

2%

Vindkraft

0,7

1,2

1,5

24%

Kärnkraft

30,6

23,5

29,4

25%

5,5

5,7

6,7

18%

68,6

60,1

68,0

13%

Vattenkraft

Övrig värmekraft
Totalt
Källa: Svensk Energi
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3 Elanvändning
Återhämtningen i ekonomin bidrog till en ökad orderingång inom industrin vilket
ledde till en ökad elanvändning i Norden och i Sverige. Elanvändningen sjönk dock,
som normalt, under de varma sommarmånaderna bland annat på grund av ett
minskat behov av el till uppvärmning.

3.1

Industrins ökade efterfrågan på el bidrog till ökad
elanvändning i Norden

Totalt uppgick elanvändningen i Norden till nästan 170 TWh under perioden,
vilket är en ökning med ungefär 4 procent i förhållande till motsvarande period
förra året. Sammantaget tyder detta på att den nordiska elanvändningen till viss
del har börjat återhämta sig efter den finansiella krisen.
Figur 3. Elanvändning i Norden per vecka
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Källa: Nord Pool

I Finland och Sverige som har en stor andel elintensiv industri ökade elanvänd‐
ningen med 7,7 procent respektive 3,6 procent i förhållande till motsvarande
period 2009, se tabell 3. I Finland, som är medlem i EMU, gav en försvagad euro
industrin en konkurrensfördel på de utomeuropeiska världsmarknaderna, vilket
bidrog till en ökning av elanvändningen under perioden. I Danmark som har en
betydligt lägre andel elintensiv industri, och därför inte påverkas av konjunktur‐
variationer i lika hög grad, ökade elanvändningen med ungefär 1,1 procent.
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Tabell 3. Elanvändning per land, TWh
april-september
2008

april-september
2009

april-september
2010

Antal förbrukade
kWh per invånare
april-september
2010

Sverige

65,7

59,9

62,1

6642

Norge

57,8

51,0

53,2

10959

Finland

41,1

36,3

39,0

7313

Danmark

17,4

16,5

16,6

3001

Källa: Nord Pool

3.2

Ökad svensk elanvändning

Den svenska elanvändningen uppgick till ungefär 62,1 TWh under april‐september
2010. I jämförelse med 2009 ökade elanvändningen i Sverige med 3,6 procent. I
förhållande till 2008 var dock elanvändningen omkring 5 procent lägre. I figur 4
syns att elanvändningen ligger över 2009 års värden under hela perioden.
Figur 4. Elanvändning i Sverige per månad
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Industrin var den användarkategori där elanvändningen ökade mest i Sverige
under perioden. Den ökade elanvändningen där berodde delvis på en ökad
orderingång orsakad av den globala ekonomiska återhämtningen. Totalt ökade
elanvändningen inom industrin med 7,6 procent under perioden. Figur 5 visar att
elanvändningen ökade framförallt i början av perioden. Uppgången i april och maj
mattades dock av under sommaren till följd av ökad oro över den europeiska
skuldkrisen.
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Figur 5. Elanvändning för kategorin industri
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Källa: SCB
Anm: Ej temperaturkorrigerad

Elanvändningen i kategorin bostäder och service förändrades inte nämnvärt i
förhållande till föregående år. Den marginella förändringen förklaras av att
svenska hushållskunder har begränsade möjligheter och incitament att förändra
sin elanvändning på kort sikt och påverkas därför i större utsträckning av
temperatur än av pris‐ och konjunktursvängningar.
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4 Elkraftutbyte
Trots en ökad elproduktion i Norden behövde kraft importeras för att möta elanvändningen. Sverige var det enda landet som nettoexporterade kraft. Större delen av den
svenska exporten gick till grannländerna Norge och Finland.

4.1

Ökad nordisk import

Norden nettoimporterade 6,8 TWh under april‐september 2010, vilket är en ökning
med 2,2 TWh i förhållande till föregående år. Att Norden hade en nettoimport av
elkraft berodde, liksom under vinterperioden, på en begränsad tillgång på vatten i
magasinen. Under juni‐september var priserna periodvis lägre i Tyskland än på
Nord Pool, vilket gjorde import från Europa lönsamt för den nordiska marknaden.
I figur 6 visas flödet inom Norden och utbytet med omkringliggande länder.
Figur 6. Elkraftutbyte för Norden april–september 2010
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Nettoutbytet dygn för dygn illustreras i figur 7. Med undantag för en kortare
period i maj och augusti, när snösmältningen och tillrinningen var som störst och
därmed priset i Norden lägre, nettoimporterade Norden under hela perioden april‐
september.
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Figur 7. Nettoutbytet mellan Nord Pool och omvärlden, per dygn
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4.2

Sverige enda nettoexportören i Norden

Sverige var under april‐september en betydande exportör av elkraft. Huvudparten
av den exporterade kraften gick till Norge som framförallt under våren och
försommaren hade en starkt begränsad vattenkraftsproduktion och därför ett ökat
behov av elimport. Sverige hade även en omfattande export till Finland, fram‐
förallt i juli och augusti, då det årliga revisionsarbetet på överföringsledningen
mellan Ryssland och Finland begränsade den finska importen från Ryssland.
Sveriges export till Danmark och kontinenten var under perioden inte lika stor
framförallt som en följd av att den försvagade hydrologin och förhållandevis låga
tillgången till kärnkraft vilket gjorde att prisnivån i Sverige ofta låg över prisnivån
söder över. Merparten av importen under perioden kom från Danmark och
Finland.
I figur 8 visas Sveriges elkraftutbyte under april‐september. Bruttoimporten
uppgick totalt till ungefär 5 TWh medan bruttoexporten uppgick till 11,3 TWh.
Under motsvarande period 2009 uppgick bruttoimporten till 1,8 TWh och
bruttoexporten till 1,2 TWh.
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Figur 8. Elkraftutbyte för Sverige
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Anm: Bruttoexport och – import.

Totalt nettoexporterade Sverige 6,2 TWh under perioden. Nettoflödet av kraft
mellan Sverige och omkringliggande länder visas i figur 9.
Figur 9. Nettoutbytet mellan Sverige och omvärlden, per dygn
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4.3

Ny dansk överföringskabel över Stora Bält

Den 26 augusti öppnade kabelförbindelsen över Stora Bält, se figur 10. Ledningen
har en kapacitet på 600 MW och förbinder de danska elområdena DK1 (Jylland)
och DK2 (Själland) som tidigare saknat överföringskapacitet mellan sig. Innan dess
var Själland endast sammankopplat med Sverige och Tyskland och Jylland var
länkad till Sverige, Norge och Tyskland.
Syftet med kabelförbindelsen är att öka konkurrensen och förbättra den nationella
situationen i Danmark och på sikt skapa en enhetlig och lägre prissituation. Syftet
är också att bättre tillvarata kapaciteten i vindkraftsproduktionen och på sikt
underlätta för import och export av elkraft. Genom sammankopplingen förstärks
leveranssäkerheten i båda områdena vilket minskar det totala behovet av
effektreserver.
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Figur 10. Stora Bält förbindelsen

4.4

Marknaden delas upp i elområden

Svenska kraftnät fattade i maj 2010 det formella beslutet att från och med 1
november 2011 dela in Sverige i fyra så kallade elområden. Uppdelningen visas i
figur 11. Bakgrunden var att EU‐kommissionen beslutade att Sverige måste
förändra sitt sätt att hantera överföringsbegränsningar inom landet. EU‐
kommissionen ansåg att den tidigare modellen, som innebar att Sverige
begränsade sin elexport, diskriminerade utländska elkunder och därigenom
motverkade en gemensam europeisk slutkundsmarknad. Tanken är att de
prisskillnader som uppstår mellan områdena på sikt ska leda till att investeringar i
ny kraftproduktion förläggs i de områden där efterfrågan och behovet är störst.
Figur 11. Överföringskapaciteter efter att Sverige delats in i elområden, MW
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Källa: Entso-E
Anm: Anges endast en kapacitet för överföringen innebär det att samma kapacitet gäller i båda riktningar.
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5 Prisutvecklingen på
råkraftmarknaden
Pristopparna under vintern fick efterverkningar bland annat genom ansträngda
vattenmagasin. Samtidigt gav inte vårfloden tillräcklig tillrinning för att vattenmängderna i magasinen skulle återgå till normala nivåer. Magasinsfyllnadsgraden
blev därför en starkt prispåverkande faktor vilket ledde till att systempriset låg på en
jämförelsevis hög nivå under sommarhalvåret.

5.1

Ökad efterfrågan och begränsad kraftproduktion höll
marknadspriserna på en hög nivå

Det genomsnittliga systempriset uppgick under perioden till 434 kronor per MWh,
vilket är betydligt högre än fjolårets genomsnittspris på 347 kronor per MWh för
motsvarande period. Genomsnittspriset för perioden april‐september under åren
1996‐2010 är 270 kronor per MWh. Årets systempris ligger alltså ungefär 60
procent över medelvärdet för perioden. Att priset generellt är högre nu än för tio
år sedan beror bland annat på att stigande bränslepriser och systemet med
utsläppsrätter inneburit högre marginalkostnader för produktion av el.
Under perioden som helhet var det framförallt den ökade elanvändningen inom
industrin i kombination med den begränsade nordiska vattenkraftsproduktionen
som påverkade det nordiska marknadspriset. April inleddes med svagt stigande
systempriser på Nord Pool. I mitten av maj pressades systempriset ned till följd av
vårfloden och en osäker marknadssituation för den nordiska industrin. Som lägst
noterades dygnsmedelpriser på 198 kronor per MWh. I slutet av maj och i juni
rörde sig priskurvan stegvis uppåt på grund av ett betydande underskott i de
norska vattenmagasinen. En begränsad efterfrågan från industrin under juli fick
priset att falla tillbaka något. Från och med augusti steg priset återigen, bland
annat som en följd av en allt lägre tillgänglighet i den svenska kärnkraften. Det
högsta dygnsmedelpriset var 528 kronor per MWh och noterades den 29
september. Prisutvecklingen visas i figur 12.
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Figur 12. Utveckling av Nord Pools systempris, dygnsmedel
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Källa: Nord Pool

5.2

Varierande utveckling för det svenska spotpriset

Det genomsnittliga svenska spotpriset på Nord Pool uppgick under perioden till
421 kronor per MWh, vilket är cirka 13 procent högre än fjolårets genomsnittspris
på 372 kronor per MWh. Genomsnittspriset för perioden april‐september under
åren 1996‐2010 är 276 kronor per MWh. 2010 års spotpris ligger alltså 53 procent
över medelvärdet för perioden.
Våren inleddes med kraftig nederbörd och en ökad tillgänglighet i kärnkraften
vilket medförde att Sverige i april, för första gången på mer än ett halvår, hade ett
spotpris som understeg systempriset på Nord Pool. Trots detta låg priset något
högre än under motsvarande period förra året. Från augusti steg det svenska
spotpriset. Prisökningen under hösten var framförallt knuten till det rådande
underskottet i vattenmagasinen, begränsad tillgänglighet i kärnkraften och en
ökad efterfrågan på el. De högsta spotpriset noterades den 29 september och
uppgick till 528 kronor per MWh. Prisutvecklingen visas i figur 13.
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Figur 13. Utveckling av Spotpriset för Sverige, dygnsmedel
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Källa: Nord Pool

5.3

Låg magasinsfyllnadsgrad i Norden hade stor påverkan
på prisutvecklingen under halvåret

Den höga vattenkraftsproduktionen som krävdes för att klara elbalansen under
den ansträngda vintern 2009/2010 bidrog till att magasinsfyllnadsgraden var
förhållandevis låg i inledningen av april. I Sverige var magasinsfyllnadsgraden
som lägst 13 procent. Snösmältningen inleddes långsamt, men accelererade i slutet
av maj och i början av juni. En riklig nederbörd i slutet av juli samt en återhållsam
vattenkraftsproduktion bidrog till att förbättra den hydrologiska balansen i de
svenska vattenmagasinen något, se figur 14.
Figur 14. Magasinsfyllnadsgraden i Sverige
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Källa: Nord Pool
Anm: Medianvärde för Sverige perioden 1990-2006.

Tillrinningen till vattenmagasinen var som störst i Sverige. I Norge, som har 70
procent av vattenmagasinen i Norden, var tillrinningen under våren begränsad
och nederbörden under sommaren mindre än väntat. Detta bidrog till ett fortsatt
underskott i vattenmagasinen. I figur 15 visas att magasinsfyllnadsgraden i Norge
var betydligt lägre än normalt.
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Figur 15. Magasinsfyllnadsgraden i Norge
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Källa: Nord Pool
Anm: Medianvärde för Norge perioden 1990-2006.

Vattenkraftens betydelse för prisutvecklingen förklaras mer ingående i bilaga.

5.4

Begränsad tillgänglighet i svensk kärnkraft hade viss
påverkan på priset

Diverse tekniska problem bidrog till att tillgängligheten i svenska kärnkraftsan‐
läggningarna periodvis var låg under april‐september, se figur 16. Tillgängligheten
var dock högre än under den vintern 2009/2010 då genomsnittet låg på 60 procent
och den lägsta noteringen var 41 procent. För sommarhalvåret var den
genomsnittliga tillgängligheten 70 procent. Några dagar i mitten av maj noterades
tillgängligheten till 89 procent vilket var den högsta nivån under perioden och den
lägsta tillgängligheten noterades till 43 procent i mitten på september.
Figur 16. Tillgängligheten i kärnkraften
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Källa: Montel Powernews
Anm: Det är möjligt att köra enskilda kärnkraftverk temporärt på en större effekt än den installerade
kapaciteten (över 100 procent).

Kapaciteten i de svenska kärnkraftverken är normalt sett högre under inledningen
av sommarperioden för att sedan gå ned något i slutet av perioden då anläggning‐
arna genomgår sitt årliga underhållsarbete. Vanligtvis sker revisioner inom kärn‐
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kraften under sommarhalvåret men på grund av att kärnkraftverken drogs med
revisionsproblem under vinterhalvåret 2009/2010 försköts 2010 års underhålls‐
arbete in på hösten. Sommarens tidvis låga tillgänglighet i kärnkraften förklaras
istället av diverse tekniska problem i kärnkraftsanläggningarna. Oskarshamn 3 var
den reaktor som hade störst problem under perioden. Bakgrunden till problemen
var fjolårets effekthöjning från 1 100 MW till 1 400 MW, vilket orsakade återkom‐
mande driftstopp vid flera tillfällen under halvåret.

5.5

Kol- och oljepriset hade liten inverkan på de nordiska
spotpriserna

Priset på insatsbränslen såsom kol och olja är vanligtvis en viktig prispåverkande
faktor för systempriset på Nord Pool. Priserna på kol och olja visade under april‐
september en marginell ökning. De ökande bränslepriserna bidrog till att höja
marginalkostnaden för exempelvis kolkondensproduktion, men på grund av det
låga svenska elanvändningen under de varma sommarmånaderna fick de ökade
bränslepriserna liten betydelse för det nordiska systempriset under perioden.
Bakom de stigande priserna på insatsbränslen ligger bland annat den allmänna
konjunkturåterhämtningen.
En annan prispåverkande faktor på elmarknaden är priset på utsläppsrätter.
Perioden april‐september 2010 var priset i genomsnitt 15 euro per ton vilket var en
marginell ökning jämfört med samma period föregående år. April inleddes med
stigande priser på utsläppsrätter, som en följd av indikationer om en allmän
konjunkturförbättring. Priserna sjönk tillbaka i juni och juli till följd av osäkerheten
kring vad den europeiska skuldkrisen skulle få för effekter. Avsaknaden av ett nytt
europeiskt klimatavtal och därmed av nya bindande åtaganden om utsläpps‐
begränsningar, gjorde att prisutvecklingen till stor del styrdes av tillväxtsiffror och
antaganden om den fortsatta ekonomiska utvecklingen.

5.6

Högre andel gemensamt pris i Norden

Norden hade ett gemensamt spotpris under 24 procent av tiden perioden april‐
september 2010. Under motsvarande period föregående år var siffran 22 procent
och året dessförinnan 4 procent. Ett gemensamt spotpris innebär att samtliga
elområden är integrerade i en gemensam nordisk elmarknad. Detta skapar bättre
förutsättningar för konkurrens än när marknaden är uppdelad i mindre
delmarknader.
Prisspridningen berodde, så som tidigare beskrivits, på den begränsade nordiska
vattenkraftsproduktionen och den låga kapaciteten i de svenska kärnkraftverken,
men hölls i viss mån tillbaka av att efterfrågan på el inom industrin inte nådde
samma höga nivå som 2008. I figur 17 framgår i vilken utsträckning som Norden
var uppdelat i prisområden under april‐september 2010.
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Figur 17. Andel av tiden som Norden var uppdelat i prisområden perioden april-september 2010

5 priser
4%
4 priser
16%

1 pris
24%

3 priser
27%

2 priser
29%
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Prisskillnaderna mellan elområdena minskade under den första delen av perioden.
I april hade Norden ett gemensamt spotpris ungefär 11 procent av tiden. I juli var
motsvarande siffra närmare 40 procent. En anledning till den relativt höga
prisöverensstämmelsen var sommarens begränsade efterfrågan på el i kombination
med att överföringsförbindelserna fungerade tillfredställande. Norges ansträngda
hydrologiska situation kunde därför lösas med import från bland annat Sverige.
Tabell 4 visar genomsnittspriset för respektive elområde inom Nord Pool. Under
perioden skiljde sig priserna åt relativt lite, cirka 17 kronor per MWh, mellan
elområdet med det högsta respektive lägsta priset. Sverige var det område där
priset var lägst, 422 kronor per MWh, medan priserna var högst i södra delarna av
Norge där genomsnittspriset var 438 kronor per MWh. Totalt var priserna ungefär
20 procent högre än samma period föregående år.
Tabell 4. Genomsnittspriser i de nordiska elområdena april-september 2010
Elområde

Genomsnittpris SEK/MWh

Sverige

422

Finland

426

Östra Danmark (DK2)

428

Västra Danmark (Dk1)

426

Nordnorge (NO4)

433

Mellersta Norge (NO3)

435

Västnorge (NO5)

439

Östra Norge (NO1)

438

Sydvästnorge (NO2)

438

Källa: Nord Pool

5.7

Viss samstämmighet mellan tyska och nordiska priser

De tyska och nordiska systempriserna låg nära varandra under stora delar av
perioden vilket framgår av figur 18. Periodvis befann sig de tyska systempriserna
under de nordiska priserna vilket normalt inte brukar vara fallet. Den ökade
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nordiska elanvändningen i kombination med försämrad nordisk hydrologisk
balans och reducerad kärnkraftskapacitet gjorde emellertid att det nordiska
importbehovet ökade, vilket fick systempriserna på tyska börsen EEX och Nord
Pool att successivt närma sig varandra. Tillgängligheten i de tyska kärnkraftverken
var god under sensommaren vilket bidrog till att hålla nere de tyska system‐
priserna samtidigt som det nordiska priset ökade något på grund av ökad
efterfrågan och försämrade hydrologiska förhållanden, samt minskad kärnkrafts‐
kapacitet.
Figur 18. Prisutveckling på Nord Pool i jämförelse med EEX, dygnsmedel
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Källa: EEX och Nord Pool

5.8

Ekonomisk konjunkturförbättring påverkade
terminspriserna

På terminsmarknaden handlas kontinuerligt kontrakt för elleverans under olika
tidsperioder framåt i tiden. Prisutvecklingen på terminsmarknaden under april‐
september (se figur 19) präglades av situationen med begränsade
produktionsresurser. Även den förbättrade situationen inom ekonomin påverkade
prisutveckling. Den finansiella oron efter den europeiska skuldkrisen dämpade
dock denna effekt något. De korta terminskontrakten påverkades av
sommarhalvårets begränsade nederbörd och kärnkraftsbortfall. Mot slutet av
sommaren och under inledningen på hösten skedde en prisstegring till följd av de
hydrologiska underskotten och en ökad marknadsoro för att kärnkraftverken inte
skulle kunna hålla de utsatta tidsramarna för det årliga underhållet.
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Figur 19. Utveckling av Nord Pools terminspriser
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Källa: Nord Pool

Som en följd av beslutet om införandet av elområden den 1 november 2011
meddelade Nasdaq OMX Commodities, som har hand om den finansiella
elmarknaden, att man har för avsikt att från och med fjärde kvartalet 2010 erbjuda
prissäkringsterminer, så kallade contracts for difference (CfD), för de nya
elområdena. Ett CfD‐kontrakt är en rättighet att köpa eller sälja kraft i framtiden
till ett idag fastslaget pris. Ett CfD‐kontrakt kan ses som en försäkring, där köparen
betalar en premie för att minska sin risk, medan säljaren erhåller en premie för att
ta denna risk. Genom CfD‐kontrakten skapas förutsättningar för aktörer på
elmarknaden att prissäkra sig mot prisdifferenser gentemot systempriset.
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6 Prisutvecklingen på
slutkundsmarknaden
Priserna på slutkundsmarknaden var förhållandevis höga under perioden aprilseptember jämfört med tidigare år. Samtidigt var prisskillnaderna fortsatt stora
mellan elhandlarna. Trots detta var det färre kunder som valde att byta elhandlare
eller omförhandla sitt elavtal. Indelningen av Sverige i elområden medför nya och
förändrade avtalstyper för kunderna att välja mellan.

6.1

Högre slutkundspriser sommarhalvåret 2010 jämfört
med föregående år

I tabell 5 visas en beräkning av elhandelskostnaden, det vill säga elpriset inklusive
energiskatt och moms, för en villakund med avtal om rörligt elpris 3 . Kundens
genomsnittliga kostnad för elhandeln under perioden april‐september 2010 var 472
kronor högre än under motsvarande period 2009.
Tabell 5. Kostnadsberäkning för avtal om rörligt pris för villakund med förbrukning 20 000 kWh/år

Månadskostnad

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Sammanlagt
för perioden

1 519

1 284

1 153

1 125

1 140

1120

7 341

1 621

1 342

1 174

1 219

1 181

1276

7 813

102

58

21

94

41

156

472

2009
Månadskostnad
2010
Skillnad i
månadskostnad

Källa: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen, SCB
Anm: Beräkningen utgår från genomsnittligt jämförpris för respektive månad och tar hänsyn till den
genomsnittliga förbrukningen varje månad under april-maj.

Figur 20 och figur 21 visar att priserna för såväl avtal om rörligt pris som avtal om
fast pris låg på en högre nivå 2010 än under 2009.
För en villakund med avtal om rörligt elpris var det genomsnittliga priset under
perioden 100 öre per kWh, jämfört med 94 öre per kWh under motsvarande period
2009. För avtal om fast pris var snittpriset under perioden 107 öre per kWh, jämfört
med 101 öre per kWh året innan.

3

Förbrukning 20 000 kWh/år.
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Figur 20. Prisutveckling fast pris 1 år
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Källa: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen
Anm: Jämförpris för villakunder med förbrukningen 20 000 kWh/år, inklusive skatt och moms.
Figur 21. Prisutveckling rörligt pris
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Källa: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen.
Anm: Jämförpris för villakunder med förbrukningen 20 000 kWh/år, inklusive skatt och moms.

För en lägenhetskund med avtal om fast pris 1 år och en årlig förbrukning om
2 000 kWh uppgick det genomsnittliga priset under perioden till 120 öre per kWh,
jämfört med 113 öre per kWh året innan. För avtal om rörligt elpris var det genom‐
snittliga priset under perioden 114 öre per kWh, vilket kan jämföras med 107 öre
per kWh under motsvarande period förra året.

6.2

Fortsatt stora prisskillnader mellan elhandlarna

Elpriset till kund varierar mellan de olika elhandelsföretagen och mellan respek‐
tive avtalsform. I tabell 6 visas prisskillnaden mellan det billigaste och det dyraste
avtalet för en villakund med per den 30 september 2010. De båda fastprisavtalen
har en skillnad om 12 öre per kWh, motsvarande en årskostnad på 2 460 kronor.
Prisskillnaden för avtal om rörligt elpris motsvarar en årskostnad på 1 606 kronor.
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Tabell 6. Genomsnittlig prisskillnad mellan det dyraste och billigaste avtalet för tre vanliga avtalsformer

Villa med elvärme 20 000
kWh/år

Fast pris 1 år

Fast pris 3 år

Rörligt pris

12 öre per kWh

12 öre per kWh

8 öre per kWh

Källa: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen

6.3

Elhandlarnas marginaler varierar mellan avtal

Elhandelsmarginalen 4 varierar mellan olika avtalsformer eftersom de olika avtals‐
formerna karaktäriseras av olika kostnader och risker för elhandelsföretaget.
Elhandelsföretagens genomsnittliga marginal för tillsvidarepriset är 13‐15 öre
högre per kWh än för övriga avtalsformer.
I figur 22 visas de svenska elhandelsföretagens elhandelsmarginaler för avtal om
fast pris 1 år, rörligt pris och tillsvidarepris. Marginalerna varierar såväl mellan de
olika avtalsformerna som över tid. Elhandelsmarginalen för avtal om fast pris till
villakunder varierade under perioden mellan 6 öre per kWh och 10 öre per kWh,
med ett snitt på 8 öre per kWh. Elhandelsmarginalen för rörligt pris visade mindre
variationer och låg under hela perioden mellan 5 öre per kWh och 6 öre per kWh.
För tillsvidarepris varierade elhandelsmarginalen under perioden med mellan 12
öre per kWh och 26 öre per kWh, vilket ger ett snitt under perioden på 21 öre per
kWh.
Figur 22. Svenska elhandelsmarginaler
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Källa: Sweco
Anm: För villakunder med förbrukningen 20 000 kWh/år.

En orsak till att elhandelsmarginalen för tillsvidarepris är mycket högre än för fast
pris och rörligt pris är att kunder med tillsvidarepris är mindre benägna att
aktivera sig på elmarknaden. Denna passivitet ger elhandlarna en möjlighet att
hålla ett högre pris än för övriga avtalsformer och samtidigt behålla kunden. Den

Elhandelsmarginalen definieras som skillnaden mellan elhandelsföretagets inköpspris och
försäljningspris. I elhandelsmarginalen ingår också den vinst som elhandelsverksamheten genererar.
Elhandelsmarginalen beräknas här som ett genomsnitt för samtliga svenska elhandlare och anges i öre per
kWh. Energimarknadsinspektionen har tillsammans med konsultföretaget SWECO tagit fram en metod för
att beräkna elhandelsmarginaler. Beräkningsmodellen utgår ifrån de kostnader och risker för respektive
avtalsform som elhandelsföretaget ställs inför vid prissättning emot slutkunden.

4
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genomsnittliga elhandelsmarginalen för tillsvidarepris under perioden april‐
september 2010 är 6‐8 öre per kWh högre än under föregående halvårsperiod.
Den genomsnittliga elhandelsmarginalen för fast pris har stigit med ungefär 3 öre
per kWh från förra vintern till det gångna sommarhalvåret. En av orsakerna till
denna ökning kan vara elhandelsföretagens höjda riskmedvetenhet både som en
följd av turbulensen på elmarknaden under vintern 2009/2010 och som en följd av
beslutet att Sverige ska delas in i elområden från och med 1 november 2011.
Elhandelsmarginalen för avtal om rörligt pris varierar inte i samma utsträckning
som marginalen för fast pris och tillsvidarepris. Anledningen till detta är att
elhandelsföretagen inte ställs inför samma osäkerhet i prissättningen av rörligt pris
som vid prissättningen av fastprisavtal och tillsvidarepris. Kunder med avtal om
rörligt pris debiteras efter rådande spotpris plus ett påslag som är relativt konstant
över tiden.

6.4

Vanligare att volymväga spotpris

Vid utgången av perioden april‐september 2010 var inte längre den traditionella
metoden att prissätta rörligt pris utifrån det genomsnittliga spotpriset för månaden
den vanligaste prissättningsmodellen hos elhandelsföretagen. Av de ungefär 80
elhandelsföretag som erbjöd slutkunderna avtal om rörligt pris använde hälften
den traditionella prissättningsmodellen medan den andra hälften använde en
annan beräkningsmodell i prissättningen, ett så kallat volymvägt spotpris.
Elhandlarna som volymväger det rörliga priset utgår från kundkollektivets
förbrukningsprofil och tar i prissättningen hänsyn till när under månaden elen
förbrukats. Det pris som råder på spotmarknaden under de timmar som kund‐
kollektivet 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 risken för handeln minskar. Volymvägda priser
avspeglar 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 gjorde under stora delar av vintern 2009/2010.
Effekten av volymvägningen varierar för slutkunderna. Under perioder när såväl
kundernas förbrukning som priset på Nord Pool är förhållandevis stabilt, innebär
volymvägning en ungefärlig merkostnad för slutkunden på 0,2 öre per kWh.
Under vintern 2009/2010, då såväl timpriserna på Nord Pool som kundernas för‐
brukning varierade kraftigt över dygnet, innebar volymvägningen istället en
merkostnad för slutkunden på mellan 1 och 6 öre per kWh. 5

5

Detta enligt statistik från elpriskollen.se.
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6.5

Nya och förändrade avtalstyper som en följd av
indelningen i elområden

Svenska kraftnät fattade i maj 2010 det formella beslutet att från och med
1 november 2011 dela in Sverige i fyra så kallade elområden, se även stycke 4.4.
Detta kom att få konsekvenser på slutkundsmarknaden redan under 2010.
En följd av elområdesindelningen blir att kunderna kan komma att mötas av olika
elpriser beroende på var i landet de bor. I norra Sverige blir elpriset sannolikt
tidvis lägre än i södra Sverige eftersom den totala produktionen av el i norr
vanligtvis är större än förbrukningen. Norra Sverige är ett överskottsområde
medan södra Sverige har underskott av el. Idag är det ingen som vet hur stora
prisskillnaderna blir.
Som en konsekvens av den osäkerhet som råder om hur prisbilden kommer att se
ut inom respektive elområde har elhandlare i försäljning av fastprisavtal börjat
använda en så kallad prisjusteringsklausul. Prisjusteringsklausulen innebär att det
överenskomna priset kan ändras vid införandet av elområden. I slutet av sep‐
tember var det ungefär 20 elhandelsföretag av sammanlagt 120 som uppgav till
Energimarknadsinspektionen att de använder en prisjusteringsklausul vid
försäljningen av fastprisavtal.
I samband med att prisjusteringsklausulen för fastprisavtal blivit vanligare på
elmarknaden slöt elbranschen och Konsumentverket en överenskommelse som
innebär att elhandlare som använder en sådan klausul tydligt ska informera
konsumenten om klausulens innebörd innan avtalet tecknas. Vid marknadsföring
av avtal med prisjusteringsklausul ska det också framgå av avtalsbenämningen
vad avtalet innebär. 6
Elhandlarna använde sig även av andra metoder för att hantera risken vid försälj‐
ning av fastprisavtal som sträcker sig förbi november 2011. En del elhandlare
slutade att sälja fastprisavtal i elområde fyra medan andra elhandlare sålde fast‐
prisavtal till ett lägre pris i de tre nordligaste elområdena medan priset i elområde
fyra blev högre än i de övriga tre. Vid utgången av september fanns det ännu inte
några instrument på Nasdaq OMX Commodities för prissäkring mellan de
kommande elområdena i Sverige.

6.6

Färre aktiva kunder än tidigare

Sammantaget var cirka 686 000 hushållskunder aktiva på elmarknaden under
perioden, antingen genom att byta elhandlare eller genom att teckna nytt avtal
med sin befintliga elhandlare. Detta motsvarar cirka 15 procent av det totala
antalet hushållskunder på den svenska elmarknaden. Jämfört med motsvarande
period år 2009 minskade den totala aktiviteten på elmarknaden med ungefär tre
procentenheter.

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om tillhandahållande och marknadsföring
av avtal med prisjusteringsklausul med anledning av införandet av elområden i Sverige som träder kraft
den 1 november. Överenskommelsen träder i kraft den 13 september 2010 och upphör att gälla den 31
december 2011.

6
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Cirka 496 000 hushållskunder omförhandlade 7 sina avtal under sommarhalvåret
2010, vilket motsvarar 11 procent av alla hushållskunder. Detta är en minskning på
1,5 procentenheter i jämförelse med motsvarande period år 2009. Figur 23 visar
antal omförhandlade avtal per månad.
Figur 23. Antal hushållskunder som omförhandlat avtal med befintlig elhandlare
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Antalet byten under det gångna halvåret minskade jämfört med motsvarande
period föregående år vilket visas i figur 24. I genomsnitt bytte cirka 190 000
hushållskunder elhandlare under sommarhalvåret 2010. Totalt sett bytte ungefär 4
procent av hushållskunderna elhandelsföretag under perioden.
Figur 24. Antal hushållskunder som bytt elhandlare
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6.7

En tredjedel av kunderna har rörligt pris

Rörligt prisavtal fortsätter att vara den vanligaste avtalsformen bland svenska
hushåll, se figur 25. I september 2010 hade cirka 31 procent av kunderna avtal om
rörligt pris, jämfört med cirka 28 procent vid samma tidpunkt 2009. Samtidigt
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.

7
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väljer allt fler kunder att lämna tillsvidarepriset. I september 2010 hade ungefär 25
procent av alla kunder tillsvidarepris. Motsvarande siffra för september 2009 var
27 procent. Den sjunkande andelen kunder med tillsvidarepris är sannolikt ett
resultat av att kunderna på elmarknaden blivit mer medvetna om att tillsvidare‐
priset ofta är högre än priset i fasta och rörliga avtal som kunden aktivt tecknar
med ett elhandelsföretag. Den nedåtgående tendensen för tillsvidareprisavtalen är
dock inte så tydlig som tidigare. Ett‐ och tvåårsavtalen har en ökande trend jämfört
med september 2009.
Figur 25. Andel kunder per avtalsform i september 2010
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7 Bilaga – Vattenkraftens
påverkan på prisutvecklingen
Den nordiska elmarknadens produktionsmix är unik i sitt slag i Europa. I normalfallet
utgörs mer än hälften av den totala produktionen, cirka 200 TWh, av vattenkraft. Det
innebär att utbudet på den nordiska elmarknaden i hög grad påverkas av vilka
väderförhållanden som råder – mycket nederbörd ger välfyllda vattenmagasin som
sedan kan användas i produktion av el. Vattenkraftens betydelse för prisutvecklingen
var tydlig under perioden april-september 2010. I detta avsnitt belyser vi vilka faktorer
som påverkar vattenkraftsproduktionen och hur detta i sin tur påverkar elpriset.

7.1

Vattenkraftsproduktionen har stor betydelse i Norden
och Sverige

Priset på el sätts varje timme på spotmarknaden. Producenter och konsumenter
lägger varje dag köp‐ och säljbud, varefter priset sätts i balans mellan utbud och
efterfrågan. Utbudskurvan för det nordiska produktionssystemet kan illustreras
med en kostnadstrappa över de rörliga kostnaderna för de olika produktions‐
slagen. Vind‐ och vattenkraft har lägst rörlig produktionskostnad. De produktions‐
källor som nyttjas först är vindkraft, vattenkraft samt kärnkraft. Därefter kommer
kraftvärme och olje‐ och kolkondens. Gasturbiner har de högsta rörliga kostnad‐
erna och används främst i extrema situationer då extra mycket el behöver
produceras.
Det nordiska elförsörjningssystemet är starkt beroende av vattenkraftsystemen i
Norge och Sverige. Vattenkraften står för strax över 50 procent av den totala
elproduktionen för hela Norden, se figur 26. Större delen av vattenkraftverken
finns i Norge och Sverige. I Sverige utgörs elproduktionen till 46 procent av
vattenkraft, medan Norge är än mer beroende av vattenkraft med en
produktionsandel kring 95 procent.
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Figur 26. Kraftslagens fördelning för elproduktionen i Norden
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Källa: Nordic Market Report 2010, NordREG

Även om mängden nederbörd på lång sikt är relativt stabil så förekommer stora
variationer både inom och mellan åren. Under ett normalt år kan den nordiska
vattenkraften producera cirka 200 TWh. Under ett torrår kan produktionen gå ner
mot 150 TWh och under ett våtår upp till så mycket som 250 TWh. Den svenska
vattenkraften är utbyggd så att den under ett år med normal vattentillrinning kan
ge cirka 65 TWh el. Under torrår kan produktionen bli så låg som 50 TWh medan
våtår kan ge nästan 80 TWh el.

7.2

Hur värderas vatten?

Vattnet i magasinen värderas utifrån vilket kraftslag som är prissättande på
marknaden. Det innebär att värdet på vattnet i magasinen stiger om billig
produktion faller bort i systemet eller om ökad efterfrågan gör att dyrare
produktionsslag måste tas i drift. När magasinen är fulla och inte tillåter ytterligare
ökning av vattennivån faller det marginella vattenvärdet till noll.
Under våtår när det finns mycket vatten i magasinen är utbudet av vattenkraft
stort. Följden blir att en större del av förbrukningen kan tillgodoses med vatten‐
kraftsbaserad el istället för dyrare produktionsslag, som exempelvis värmekraft,
vilket ger ett lägre jämviktspris på elmarknaden. I figur 27 illustreras att ökad
tillgång på vatten leder till ett ökat utbud av el på marknaden, vilket i sin tur ger
ett lägre pris. Torrår däremot medför en förhållandevis hög värdering av vattnet i
magasinen. Följaktligen används mindre av vattnet i produktion, vilket resulterar i
en relativt hög prisnivå. Hur mycket priset påverkas i en sådan situation beror på
produktionskostnaderna för de produktionsslag som måste nyttjas istället 8 .

8 Det påverkas i sin tur av faktorer som aktuell prisnivå på bränslemarknader (kol, gas, olja) samt
utformningen av skatter och styrmedel.
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Figur 27. Vattenkraftstillgångens betydelse för prissättningen på elmarknaden
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Vattenkraftverk som är reglerbara kan reglera sin produktion närmast momentant
och till en låg kostnad. I allmänhet finns det en begränsning för högsta och lägsta
vattennivån i magasinen. Så länge magasinet inte är överfullt kan en vattenkrafts‐
producent välja hur stor produktionen ska vara i nuläget och utifrån förväntningar
om framtida elpriser försöka optimera produktionen, det vill säga bestämma hur
mycket vatten som ska användas nu och hur mycket ska sparas till framtiden. 9
Osäkerheten om det framtida tillflödet av vatten till ett vattenmagasin påverkar
alltså utbudet. Vid förväntningar om större prishöjningar i framtiden är det troligt
att mer vatten sparas i magasinen, medan förväntningar om en framtida lägre
prisnivå minskar vattenkraftssparandet.

7.3

Regn är guld värt

Eftersom vattenkraften inte räcker till för att täcka hela efterfrågan på marknaden
så är det vanligtvis andra kraftslag med högre produktionskostnader som blir
prissättande. Hur mycket vattenkraft som finns att tillgå avgör hur stort behovet är
att nyttja övriga produktionsanläggningar. Nederbörd i form av regn och snö har
därigenom en stor betydelse för prisnivån på den nordiska marknaden. Sambandet
mellan spotpriset för Sverige och tillförseln till vattenmagasinen visas i figur 28.

9

En del av vattenkraften produceras utan lagringsmöjligheter.

34

Figur 28. Samband mellan spotpris och tillrinningen till vattenmagasinen i Sverige
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7.4

Men det måste regna ”rätt”

Vattenkraftsproduktionens potential beror på nederbördsmängder i direkta
upptagningsområden för vattenkraftsmagasinen. Det måste med andra ord regna
på rätt ställen för att nederbörden ska kunna påverka nivån i vattenmagasinen. I
Sverige finns ungefär 80 procent av vattenkraftsproduktionen i de norra delarna av
landet. Därför har det mindre betydelse för vattenkraftsmagasinen om det
exempelvis regnar i Skåne.

7.5

Magasinsfyllnadsgradens cykliska karaktär

Våren är den period på året då tillrinningen till vattenkraftsmagasinen normalt sett
är störst. Vårflodens tillrinning fyller då magasinen efter den gångna vintern. Detta
innebär att kurvorna över fyllnadsgraden i vattenmagasinen får en cyklisk
karaktär, se figur 29.
Figur 29. Sambandet mellan tillrinning och magasinsfyllnadsgrad
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Anm: Statistiken refererar till svenska vattenmagasin 2008

Under vårflodsperioden är det önskvärt att det inte blir varmt för snabbt i
fjällområdena eftersom det ökar risken för att snön hastigt avdunstar och att vatten
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för vidare tillrinning till magasinen förloras. Varma vårdagar kan dock skapa
temporärt kraftiga flöden till vattenmagasinen och därigenom tvinga fram billig
produktion. För en elkonsument är det dock långsiktigt mer gynnsamt att så
mycket vatten som möjligt över tid når magasinen.
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