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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 halvåret oktober 2010 till mars 2011. Rapporten syftar till att bidra till en 

ökad kunskap och förståelse, samt att ge en så heltäckande bild som möjligt av 

relevanta händelser för elmarknadens utveckling. 

Perioden formades framförallt av det historiskt ansträngda hydrologiska läget i 

Norden och av ännu en mycket kall vinter. En förhållandevis god tillgänglighet i 

svensk kärnkraft och en ökad vindkraftproduktion bidrog dock till viss förbättring 

av försörjningsläget.  

Den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra så kallade elområden. Detta kommer 

att leda till att elpriset periodvis kommer att variera mellan landsdelarna. Av den 

anledningen återfinns i denna rapport en bilaga med en beskrivning av 

bakgrunden till införandet av elområden och en beskrivning av tänkbara 

konsekvenser. 

 

Eskilstuna den 27 maj 2011 

 

Yvonne Fredriksson 

Generaldirektör  Elin Söderlund 

   Projektledare 
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Sammanfattning och kommentarer 

I inledningen av perioden oktober-mars 2010/2011 var oron stor att elmarknaden 

skulle genomgå en liknande vinter som året innan med tidvis extremt höga priser. 

Kylan kom tidigt, redan i november, samtidigt som nivåerna i vattenmagasinen 

var låga redan från början. Kärnkrafttillgängligheten var liksom vintern 2009/2010 

inledningsvis låg, men förbättrades successivt och var under den senare delen av 

perioden nästintill maximal. Totalt var tillgången på effekt bättre under perioden 

jämfört med föregående år vilket bidrog till att de extrema  pristopparna uteblev 

från marknaden.  

Även om vi inte såg lika extrema pristoppar som föregående vinter blev priserna i 

genomsnitt högre denna vinterperiod än motsvarande period förra året. Det 

genomsnittliga spotpriset för Sverige på Nord Pool uppgick under perioden till 598 

kronor per MWh, att jämföra med 564 kronor per MWh förra vintern. De 

huvudsakliga förklaringarna till de högre priserna var den mycket ansträngda 

hydrologiska balansen1 i kombination med låga temperaturer och en hög 

elanvändning.  

Trots den ansträngda hydrologiska situationen ökade den sammanlagda 

elproduktionen i Norden med drygt en procent jämfört med motsvarande period 

förra året. Det beror framförallt på att kärnkraften i Sverige producerade. Den 

ökade vindkraftproduktionen i det nordiska systemet är också en bidragande 

orsak till att den totala produktionen ökat. Även elanvändningen ökade vilket inte 

enbart förklaras av ännu en extremt kall vinter, utan även av att 

industrikonjunkturen förbättrats vilket fick industrins elanvändning att öka.  

Norden nettoimporterade el under hela perioden. Trots att produktionen ökade i 

Norden räckte den inte till för att täcka elanvändningen, framförallt inte när den 

hydrologiska balansen var som mest ansträngd och låga temperaturer ökade 

uppvärmningsbehovet. Totalt uppgick nettoimporten till 12,5 TWh el vilket är 23 

procent mer än samma period föregående år. Nettoimporten var möjlig eftersom 

de kontinentala priserna var lägre än de nordiska priserna under i stort sett hela 

perioden.  

Den höga importen i kombination med överföringsbegränsningar gjorde att den 

nordiska marknaden var uppdelad i prisområden en stor del av tiden. Från 

december till mars hade Norden ett gemensamt pris endast 0,5 procent av tiden. 

Sverige utgör sällan ett enskilt prisområde. Under perioden hade Sverige ett 

gemensamt spotpris med mellersta Norge under 92 procent av tiden. 

I genomsnitt innebar perioden oktober-mars 2010/2011 något högre priser för 

slutkunderna än motsvarande period föregående år. Priserna steg mer för avtal om 

fast pris 1 år än för avtal om rörligt pris.  

                                                           
1 Den hydrologiska situationen innefattar det som påverkar vattenkrafttillgången till exempel 

vattennivåer, snödjup, grundvatten och markvatten. I rapporten avser måttet för hydrologin främst 
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Allt fler kunder valde att teckna avtal om fast pris under perioden. De senaste 

årens stora prisvariationer har antagligen bidragit till denna utveckling. Att fler 

har bundet avtal kan i sin tur vara en anledning till att kundaktiviteten totalt sett 

minskat.  

Elmarknaden är under ständig förändring. Det kan även konstateras att det 

ständigt sker förbättringar av marknaden. Ett exempel är det nya sättet att hantera 

förbrukningsreduktioner i effektreserven. Förbrukningsreduktionerna innebär att 

elanvändare och elhandlare minskar sin förbrukning för att upprätthålla balansen i 

elnätet. Förbrukningsreduktionerna ska från och med vintern 2011/2012 göras 

tillgängliga för handel på spotmarknaden. Genom att buden från effektreserven 

kommer in på elspotmarknaden ökar möjligheterna till stabilisering av priserna i 

de allra mest extrema situationerna. Hittills har såväl förbruknings- som 

produktionsresurserna aktiverats på elspot- respektive reglerkraftmarknaden, utan 

att vara med i prisbildningen. Förändringen är en del i strävan mot att 

effektreserven ska aktiveras på ett kostnadseffektivt och konkurrensneutralt sätt 

som stör marknadens funktion så lite som möjligt. En annan förbättring på 

marknaden är det nya informationsfält som handlar om osäkerhet i 

störningsbedömningar som införts i systemet för brådskande 

marknadsmeddelanden, Urgent Market Messages (UMM). Förändringen är ett led 

i att förbättra transparensen på den nordiska elmarknaden. 

Den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra elområden. Detta medför flera 

förändringar för Sveriges elmarknad. Inledningsvis kommer det att påverka 

marknaden genom att nya elavtal introduceras och att elpriset kommer att variera 

mellan elområdena i Sverige. Det innebär också en förbättring av marknaden 

genom att prisskillnaderna mellan elområden stimulerar till att nya kraftverk 

byggs där det är underskott på el och till att elnätet förstärks. I slutet av mars 

indikerade priset på prissäkringskontrakt för Sveriges nya elområden att elen 

förväntas bli kring 60 kronor per MWh dyrare i elområdet längst i söder jämfört 

med i norr.2 Mer om bakgrunden till och förväntade effekter av införandet av 

elområden finns beskrivet i Bilaga – Införandet av elområden i Sverige. 

                                                           
2 Contracts for Difference - per den 31 mars 2011 för årskontrakt 2012. 
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Elproduktion 

Den totala elproduktionen i Norden och Sverige ökade under perioden oktober-mars 

2010/2011 jämfört med samma period föregående år. Ökad kärnkraftproduktion 

bidrog till att höja den totala produktionen och mildrade samtidigt effekterna av den 

minskade vattenkraftproduktionen. 

Ökad elproduktion i Norden trots låg vattenkraftproduktion 

Elproduktionen i Norden uppgick under vintern 2010/2011 till 215,5 TWh, vilket 

innebar en ökning med drygt en procent jämfört med samma period föregående år. 

Produktionen var dock lägre än samma period 2008/2009, se figur 1. Elproduk-

tionen var som högst i övergången mellan november och december, då det 

samtidigt blev mycket kallt i Norden. 

Figur 1. Elproduktion i Norden per vecka 

Källa: Nord Pool 

En starkt bidragande faktor till produktionsökningen i Norden var den ökade 

tillgängligheten i svensk kärnkraft. Kärnkraftproduktionen var totalt 8,5 TWh eller 

cirka 24 procent högre denna vinter än vintern 2009/2010 då kärnkraften i Sverige 

drogs med stora problem. Även vindkraftproduktionen ökade. 

Vindkraftproduktionen ökade med 2,7 TWh i jämförelse med samma period 

föregående år, vilket motsvarar ungefär 45 procent 

Vattenkraften var det enda produktionsslaget där produktionen minskade, se 

tabell 1. Minskningen motsvarade ungefär 13 TWh, elva procent, och fick stor 

betydelse i det nordiska systemet eftersom vattenkraften utgör hälften av den 

installerade produktionskapaciteten. Norden är starkt beroende av 

vattenkraftproduktionen. 
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Vattenkraftproduktionen begränsades av det kritiska hydrologiska läget. 

Därutöver tillkom produktionsstopp. Exempelvis stoppades den norska 

vattenkraftstationen Svartisen (350 MW) på grund av ett transformatorfel. 

Kraftverket beräknas vara ur drift fram till 1 juli 2011. 

Begränsningen i vattenkraftproduktionen innebar en ökning av övrig värmekraft-

baserad produktion, då gas- och koleldade reservkraftverk behövde tas i drift för 

att upprätthålla elförsörjningen. Totalt ökade produktionen i övrig värmekraft med 

strax över sex procent jämfört med samma period föregående år. 

Tabell 1. Elproduktion i Norden per kraftslag, TWh 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Förändring 

2010/2011 jämfört 

med 2009/2010 

Vattenkraft 119,2 116,8 104,0 -11,0% 

Vindkraft 5,4 5,9 8,6 44,9% 

Kärnkraft 41,9 35,6 44,1 23,9% 

Övrig värmekraft 49,5 55,3 58,7 6,1% 

Totalt 215,9 213,7 215,5 0,8% 

Källa: Nord Pool 

Vindkraftproduktionen fortsatte öka i Sverige 

I Sverige producerades totalt 80,3 TWh el under perioden, vilket var en ökning 

med åtta procent jämfört med samma period föregående år. Störst var skillnaden 

från slutet av oktober fram till mitten av januari (se figur 2), då temperaturerna 

sjönk och inhemsk produktion fick extra stor betydelse. 

Figur 2. Elproduktion i Sverige per vecka 

Källa: Svensk Energi 

Produktionen av vindkraft ökade med nästan 90 procent jämfört med samma 

period föregående år, se tabell 2. Ökningen beror framförallt på en ökad installerad 

kapacitet, det vill säga att fler vindkraftverk var anslutna till elnätet än tidigare.  
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Liksom för Norden som helhet minskade vattenkraftproduktionen i Sverige. Totalt 

minskade produktionen med 4 TWh, motsvarande ungefär 11 procent, mot 

föregående år.  

Kärnkraftproduktionen var betydligt högre perioden 2010/2011 jämfört med 

samma period 2009/2010. Produktionen ökade med lite mer än 35 procent vilket 

motsvarar 8,5 TWh. 

Tabell 2. Elproduktion i Sverige per kraftslag, TWh 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Förändring 

2010/2011 jämfört 

med 2009/2010 

Vattenkraft 35,3 36,8 32,8 -10,9% 

Vindkraft 1,2 1,5 2,9 89,7% 

Kärnkraft 30,2 23,9 32,4 35,6% 

Övrig värmekraft 9,4 11,7 12,2 3,5% 

Totalt 76,1 73,9 80,2 8,5% 

Källa: Svensk Energi 
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Elanvändning 

Det kalla vädret var en starkt bidragande faktor till att elanvändningen ökade i 

Norden under perioden oktober-mars 2010/2011. Även det faktum att konjunkturen 

ytterligare förbättrats var en bidragande orsak. Näst efter Finland var Sverige det land 

i Norden där användningen ökade mest jämfört med samma period föregående år. 

Kall vinter medförde ökat elvärmebehov och elanvändning 

i Norden 

Elanvändningen i Norden ökade med lite drygt en procent under vinterhalvåret 

2010/2011 jämfört med samma period föregående år. Totalt användes 226 TWh el. 

Ökningen kan förklaras av att vintern 2010/2011 var något kallare än vintern året 

innan och att elvärmebehovet därmed ökade, samt av att industrins elbehov ökat 

till följd av förstärkt konjunktur. December och slutet av februari var perioder då 

det var mycket kallt i Norden, något som också återspeglas i elanvändningen, se 

figur 3. 

Figur 3. Elanvändning i Norden per vecka 

Källa: Nord Pool 

Elanvändningen ökade i samtliga nordiska länder, se tabell 3. Mest ökade 

elanvändningen i Finland, 3,4 procent, vilket kan förklaras av att landets industri-

användning fortfarande hade mycket att ta igen efter den ekonomiska krisen. För 

Sverige och Danmark var ökningen 2,1 procent respektive 1,6 procent. I Norge 

ökade elanvändningen marginellt, cirka 0,8 procent.  
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I Norge gick norska stamnätsoperatören Statnett och statliga Enova3 ut med en 

kampanj i januari där privatpersoner, näringsliv, kommuner, fastighetsägare och 

industrin uppmanades att spara ström. Bakgrunden till kampanjen var den strama 

tillgången till vattenkraftproduktion.  

Tabell 3. Elanvändning per land, TWh 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Antal förbrukade 

kWh per invånare 

2010/2011 

Sverige 80,0 81,6 83,3 8839 

Norge 72,7 75,2 75,7 15392 

Finland 45,6 47,8 49,4 9188 

Danmark 19,1 19,0 19,3 3472 

Källa: Nord Pool 

Svenskarna värmde sig inne när kylan bet 

Elanvändningen i Sverige under perioden oktober-mars 2010/2011 ökade med 

ungefär 6 procent jämfört med samma period 2009/2010. Totalt används 89,7 TWh 

el under vinterperioden. 

Under slutet av 2010 var förbrukningen högre än under motsvarande period 2009, 

vilket framförallt berodde på tidig och kraftig kyla i november och december. Efter 

årsskiftet var elanvändningen mer normal, se figur 4, vilket berodde på att 

temperaturen var mer normal. 

Figur 4. Elanvändning i Sverige per vecka 

Källa: SCB 

                                                           
3 Enova är ett statligt företag som ägs av Norska olje och energidepartementet. Deras uppgift är att 

främja en miljövänlig omstrukturering av energianvändning och energiproduktion i Norge genom 

finansiering och rådgivning. 
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Den ökade elanvändningen i Sverige jämfört med förra vintern beror även på 

konjunkturuppgången som fick industrins elanvändning att öka, se figur 5. 

Framförallt var det elanvändningen inom järn- och stålindustrin som ökade. Totalt 

ökade industrianvändningen under perioden oktober-mars 2010/2011 med 

närmare fyra procent, eller 1,2 TWh, jämfört med samma period föregående år. 

Figur 5. Elanvändning för kategorin industri per månad 

Källa: SCB  

Anm: Ej temperaturkorrigerad 

Elanvändningen inom kategorin bostäder och service ökade också under perioden, 

se figur 6. Ökningen har att göra med den kalla vintern. Totalt ökade 

användningen inom kategorin med strax över en halv procent, eller 0,2 TWh, 

jämfört med samma period föregående år. Den temperaturkorrigerade 

elanvändningen minskade marginellt. 
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Figur 6. Elanvändning för kategorin bostäder och service m.m. per månad 

Källa: SCB 

Anm: Streckade linjer anger användningen i temperaturkorrigerade värden. 

Normalt effektuttag under vintern 

Perioden oktober-mars 2010/2011 kännetecknades av att kylan höll i sig under en 

längre tid. Temperaturer långt under det normala gav en märkbar 

förbrukningsökning i hela Norden. Därför behövde reservkraft användas i både 

Sverige och Finland. I Sverige aktiverades effektreserven när det var som kallast i 

form av ett block vardera i oljekraftverk i Stenungssund och Karlshamn för 

balanshållningen under förmiddags- och eftermiddagstider. 

Scenariot liknade till viss del situationen under vintern 2009/2010. Till skillnad från 

föregående år kom dock kylan tidigare, redan i november, samtidigt som nivåerna 

i vattenmagasinen var begränsade redan från början. Kärnkrafttillgängligheten var 

liksom vintern 2009/2010 inledningsvis låg, men förbättrades succesivt och var 

under den senare delen av perioden nästintill maximal. Under vintern 2010/2011 

var tillgång på effekt bättre jämfört med föregående vinterhalvår, vilket hjälpte till 

att avstyra de värsta pristopparna från marknaden.  

Några dagar innan jul, den 21 december klockan 18:00, var effektuttaget i Sverige 

som högst på 26 800 MW, se figur 7. Detta var strax över Svenska kraftnät 

förväntning i prognosen för kraftbalansen4 på den svenska elmarknaden. 

Föregående vinter var högsta noteringen 26 219 MW. Sveriges hittills högsta 

elförbrukning, 27 000 MW, inträffade den 5 februari 2001. 

                                                           
4 Svenska kraftnät prognostiserade i rapporten Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 

2009/2010 och 2010/2011 den maximala effekttoppen för en normal kall vinter till 26 700 MW och 28 200 

MW för tioårsvinter. 
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Figur 7. Högsta effektuttag 

Källa: Nord Pool 

Ansträngt elförsörjningsläge i Norge 

Under vintern 2010/2011 gick den norska stamnätsoperatören Statnett ut med en 

information där elförsörjningsläget bedömdes som stramt. Till att börja med gällde 

bedömningen endast för mellersta Norge (NO3) men så småningom även för södra 

och norra Norge. Mer än 95 procent av den norska elproduktionen utgörs av 

vattenkraft vilket innebär att låga fyllnadsgrader i vattenmagasinen i Norge gör 

elförsörjningen där extra sårbar för vädermässiga störningar. 

Statnett reviderade senare sin bedömning av risken för försörjningsproblem från 

stram till ansträngd i hela södra Norge, vilket är den tredje graden på en 

femgradig skala. I det läget började Statnett förbereda för extraordinära åtgärder 

som att ta i bruk gasdrivna reservkraftverk och att utnyttja sin rätt till bortkoppling 

av elanvändare. 

Förbrukningsreduktion i effektreserven kan lämnas som bud på elspotmarknaden 

Effektreserven ska upphandlas och aktiveras på ett kostnadseffektivt och 

konkurrensneutralt sätt som stör marknadens funktion så lite som möjligt och som 

resulterar i en tillfredsställande driftsäkerhet under vinterperioden. Svenska 

kraftnät och elbörsen Nord Pool Spot har konstaterat att det är negativt att en så 

pass stor volym som förbrukningsreduktionen i effektreserven representerar 

undanhålls från prisbildningen. I februari 2011 togs därför beslutet om att den del 

av effektreserven som innebär att elanvändare och elhandlare minskar sin 

förbrukning ska hanteras annorlunda från och med vintern 2011/2012. Då blir det 

möjligt för ägare av förbrukningsreduktioner att lämna bud på sin resurs på 

spotmarknaden. Om resursen inte aktiveras på elspotmarknaden kommer den i 

stället att vara tillgänglig för reglerkraftmarknaden. Hittills har såväl förbruknings- 

som produktionsresurserna aktiverats på elspot- respektive reglerkraftmarknaden, 

utan att vara med i prisbildningen.  

Genom att buden från effektreserven kommer in på elspotmarknaden ökar 

möjligheterna till stabilisering av priserna i de allra mest extrema situationerna. 
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Den centralt upphandlade effektreserven ska successivt fasas ut till 2020. Därefter 

förväntas marknaden på egen hand balansera utbud och efterfrågan även under 

kalla vinterdagar, när förbrukningen är hög. 
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Elkraftutbyte 

Norden importerade el under hela perioden oktober-mars 2010/2011, framförallt på 

grund av den ansträngda hydrologiska situationen i Norge och Sverige. Sverige var i 

stort behov av import men hade också en viktig roll som transitland för el till Norge 

där situationen var än mer ansträngd. 

Norden i stort behov av import 

Under hela halvåret oktober-mars 2010/2011 nettoimporterades el till Norden. 

Totalt nettoimporterades 12,5 TWh el, vilket är 23 procent mer än under samma 

period föregående år då 10,1 TWh nettoimporterades. Året dessförinnan, 

2008/2009, importerades 4,6 TWh. Även då berodde importen på att elförsörjnings-

situationen var ansträngd. 

Det var framförallt till Norge som elen importerades, se figur 8. Lite mer än hälften 

av importen till Norden gick dit. Till Sverige och Finland importerades också 

mycket medan Danmark istället exporterade, framförallt till sina nordiska 

grannländer. 

Figur 8. Elkraftutbyte för Norden oktober-mars 2010/2011 

Källa: Nord Pool 

Nettoimport (TWh):  

Norge  7,1 

Sverige 4,5 

Finland 4,4 

Danmark -3,4 

Norden totalt 12,5 
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Nettoimporten varierade över perioden, se figur 9. I början av perioden, i oktober 

och november, berodde importen till stor del på en låg tillgänglighet i svensk 

kärnkraft. Tillgängligheten förbättrades dock ungefär halvvägs in i perioden. Mest 

el importerades i slutet av december. Då var efterfrågetrycket högt i och med 

vinterkylan. I januari blev vädret något mildare. Importen avtog då något, men var 

fortsatt hög på grund av den anstränga situationen i vattenkraftproduktionen. 

Figur 9. Nettoutbytet mellan Nord Pool och omvärlden, per dygn 

Källa: Nord Pool 

Sverige importerade och förde vidare el till Norge 

Sverige var under stora delar av perioden ett transitland för el till Norge, se figur 

10. Mycket av den importerade elen användes också för att förstärka den inhemska 

situationen. Sverige bruttoimporterade totalt 10,8 TWh el. Av detta exporterades 

närmare 40 procent, eller 2,9 TWh, vidare till Norge. Bruttoexporten var 6,5 TWh. 

Nettoimporten blev slutligen 4,3 TWh för Sverige. Samma period föregående år 

uppgick nettoimporten till 8,8 TWh. 
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Figur 10. Elkraftutbyte för Sverige 

Källa: Svensk Energi 

Anm: Bruttoexport och – import. 

Sverige nettoimporterade el samtliga månader under perioden. Nettoutbytet per 

dyng illustreras i figur 11. I oktober importerades el till Sverige som täckte upp för 

en stor andel av kärnkraftverken som var under revision. Importen avtog i 

övergången till november och för större delen av november var importen endast 

marginell. En ökning av importen kom först i slutet på månaden då kylan slog till 

tidigt i landet. Importen var som störst i december. Efter årsskiftet blev det åter 

mer normala vintertemperaturer i landet, vilket gjorde att elanvändningen 

minskade och därmed importen. I övergången till februari nettoexporterades el 

från Sverige. I slutet av februari drog emellertid ny kyla in över landet, vilket åter 

ledde till import. Importen i slutet av perioden förklaras av den ansträngda 

situationen i svenska och framförallt norska vattenmagasin, vilken gjorde att 

mycket el behövde importeras för att inte elförsörjningssituationen skulle 

förvärras. 
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Figur 11. Nettoutbytet mellan Sverige och omvärlden, per dygn 

Källa: Nord Pool 

NorNed-kabeln mellan Norge och Holland 

marknadskopplades 

Den 12 januari kopplades elmarknaderna i Norge och Nederländerna samman 

vilket innebär att tillgänglig överföringsvolym på kabeln mellan länderna beräknas 

gemensamt och överlåts för handel på elbörserna. Marknadskopplingen garanterar 

att elen överförs från lågprisområde till högprisområde. Med den tidigare 

ordningen då kapaciteten handlades separat hände det att elen gick från 

högprisområde till lågprisområde.  
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Prisutvecklingen på 

råkraftmarknaden 

Medelpriset på Nord Pool Spot för perioden oktober-mars 2010/2011 var högre än 

under samma period föregående år, även om pristopparna från fjolårsperioden 

uteblev. Den riktigt kalla vintern och underskottet i de nordiska vattenmagasinen var 

det som hade störst prispåverkan. Aktuella händelser under perioden såsom 

tsunamin i Japan och upproren i Nordafrika och Mellanöstern fick även de viss 

påverkan på prisutvecklingen på den nordiska elmarknaden. 

Systempriset hölls på en hög nivå på grund av den 

ansträngda hydrologiska situationen 

Mot bakgrunden av att många reaktorer inom svensk kärnkraft var i revision i 

inledningen av perioden fanns en oro inför vintern 2010/2011 för att systempriset 

på Nord Pool Spot skulle få en liknande utveckling som vintern dessförinnan, 

2009/2010, då dygnsmedlet var uppe på 1 325 SEK/MWh. Sådana kraftiga 

pristoppar förekom inte under perioden oktober-mars 2010/2011, se figur 12. 

Däremot var medelpriset för perioden 579 kronor per MWh, vilket var 20 procent 

högre än samma period föregående år då det var 484 kronor per MWh.  

I inledningen av perioden låg systempriset på en stabil nivå, framförallt på grund 

av en stark produktionsvilja hos vattenkraftproducenterna i Norge. Då sågs inte 

någon anledning att spara på vattnet till senare under vintern. Även milt väder och 

mycket vind i Danmark bidrog till en förhållandevis jämn och låg prisnivå trots att 

svensk kärnkraft hade låg tillgänglighet. 

I mitten på november sjönk temperaturen kraftigt, vilket medförde ett ökat 

uppvärmningsbehov och en ökad elanvändning. Därmed steg priset. Priset var 

som högst den 14 december, då dygnsmedlet blev 944 kronor per MWh. Kylan 

sammanföll då med en låg tillgänglighet i svensk kärnkraft. Under resterande 

delen av perioden var dock kärnkrafttillgängligheten generellt sett god, vilket 

hjälpte till att hålla nere priserna. 

Januari inleddes med ett prisfall på grund av mildare och blötare väder. Den 

svenska kärnkraften var då uppe i så gott som full produktion. Underskottet i den 

hydrologiska balansen var emellertid fortsatt betydande, vilket höll uppe priserna. 

I februari steg priset återigen på grund av ytterligare en kallfront för att sedan 

sjunka tillbaka till en nivå kring 550 kronor per MWh i inledningen av mars. 

I mitten av mars aviserade den tyska förbundskanslern Angela Merkel att sju äldre 

tyska kärnkraftreaktorer skulle stängas ner för extra säkerhetsöversyn. Det innebar 

att produktion med en total kapacitet på 7 000 MW ställdes av. Beslutet fattades 

under intryck av kärnkraftolyckan i Japan. Detta fick effekt på de nordiska 

priserna som tillfälligt ökade efter beskedet, på grund av osäkerheten kring om 

produktionsbortfallet skulle ge högre energipriser i världen. 



 

22 

Figur 12. Utveckling av Nord Pools systempris, dygnsmedel 

Källa: Nord Pool 

Svensk kärnkraft hjälpte till att avvärja extrema pristoppar 

I genomsnitt var priset i Sverige högre under vinter 2010/2011 än föregående 

vinterhalvår trots att det inte förkom liknande pristoppar som 2009/2010, se  

figur 13. Högst var priset i mitten av december då det nådde 1 330 kronor per 

MWh för ett dygn, detta att jämföra med det högsta priset halvåret 2009/2010 som 

var 4 970 kronor per MWh. 

Extremt låga temperaturer skapade en ökad efterfrågan på el och högre priser, dels 

från mitten av november och fram till början av januari, dels under en period i 

februari. Priset i Sverige under oktober-december var generellt något högre än 

övriga priser i Norden, vilket förklaras av att kärnkraftkärnkraftproduktionen var 

låg i Sverige på grund av utdragna revisioner. Efter årsskiftet avvek inte priset i 

Sverige från övriga priser i Norden i samma omfattning.  
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Figur 13. Utveckling av Spotpriset för Sverige, dygnsmedel 

Källa: Nord Pool 

Anm: Observera att den lodräta axeln kapats för att tydligare illustrera prisutvecklingen perioden oktober-

mars 2010/2011. 

Sällan samma pris i hela Norden under perioden 

Norden hade ett gemensamt pris under sju procent av tiden oktober-mars 

2010/2011, se figur 14. Det är mer sällan än under samma period föregående år då 

Norden hade ett gemensamt pris under 10 procent av tiden. Året dessförinnan 

hade Norden ett gemensamt pris 26 procent av tiden. Vanligast var förekomsten av 

fyra olika pris, vilket det var 32 procent av tiden. Sverige, Finland, norra och 

mellersta Norge samt östra Danmark hade generellt ett gemensamt pris medan 

södra Norge, västra Danmark och Estland hade skilda priser. 
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Figur 14. Andel av tiden som Norden var uppdelat i prisområden perioden oktober-mars 2010/2011 

Källa: Nord Pool 

Perioden inleddes med relativt samstämmiga spotpriser, se tabell 4. I både oktober 

och november hade Norden ett gemensamt pris ungefär 20 procent av tiden. Från 

december till mars var marknaden betydligt mer uppdelad. Totalt hade Norden då 

endast ett gemensamt pris i genomsnitt 0,5 procent av tiden, vilket berodde på att 

produktionsförutsättningarna i Norden varierade, bland annat med anledning av 

det hydrologiska underskottet i Norge och Sverige. 

Tabell 4. Andel av tiden med ett gemensamt pris i Norden 

Månad Andel av tiden med ett gemensamt pris 

Oktober 20,2% 

November 20,8% 

December 0,0% 

Januari 0,0% 

Februari 0,4% 

Mars 1,3% 

Källa: Nord Pool 

Sverige utgör sällan ett enskilt prisområde. Under perioden 2010/2011 hade 

Sverige ett gemensamt spotpris med mellersta Norge 92 procent av tiden. Förutom 

konstellationer med elområden i Norge utgjorde Sverige ofta ett gemensamt 

prisområde med Finland, se tabell 5. 
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Tabell 5. De vanligast förekommande områdeskonstellationerna för Sverige oktober-mars 2010/2011 

Områdeskonstellation Andel av tiden med gemensamt pris 

Sverige och mellersta Norge 92% 

Sverige, mellersta Norge och Nordnorge 90% 

Sverige och Nordnorge 90% 

Sverige och Finland 88% 

Sverige, Finland och mellersta Norge 81% 

Källa: Nord Pool 

Västra Danmark var under perioden oktober-mars 2010/2011 generellt ett 

lågprisområde med lägre priser än övriga Norden. Genomsnittspriset där, 483 

kronor per MWh, var ungefär 120 kronor lägre än i mellersta Norge som var det 

område med högst pris, se tabell 6.  

Tabell 6. Genomsnittspriser i de nordiska elområdena oktober-mars 2010/2011 

Elområde Genomsnittspris SEK/MWh 

Sverige 598 

Finland 593 

Östra Danmark (DK2) 547 

Västra Danmark (DK1) 483 

Östra Norge (NO1) 587 

Sydväst Norge (NO2) 563 

Mitt Norge (NO3) 601 

Nordnorge (NO4) 599 

Väst Norge (NO5) 587 

Estland 493 

Källa: Nord Pool 

Det förhållandevis låga priset i västra Danmark förklaras av att det var hög 

vindkraftproduktion i området och att det fanns en god tillgång till import av 

relativt billig tysk el, vilket gav ett produktionsöverskott som höll nere priserna. 

Samtidigt gjorde överföringsbegränsningar i Norden att elen låstes inne. Bland 

annat genomgick kabeln mellan västra Danmark och Sverige reparationer efter en 

brand i en kabelstation och hade därför mycket begränsad kapacitet. Först den 13 

december var kabeln tillbaka i full drift. Senare begränsades även överföringen 

mellan Danmark och Sverige av en flaskhals vid den svenska gränsen5. 

För att minska risken för flaskhalsar, och därmed prisskillnader inom Norden, 

behövs förstärkning av elnätet. Ett exempel på ett kabelprojekt som ökat 

prisutjämningen mellan elområden är Stora Bält-kabeln mellan västra och östra 

Danmark som togs i drift i augusti 2010. Föregående vinterhalvår, 2009/2010, hade 

                                                           
5 Flaskhalsen förkommer egentligen i Västkustsnittet i Sverige men överföringskapaciteten reduceras 

mellan Sverige och Danmark för att elnätet i Sverige inte ska överbelastas. Detta förekommer vanligtvis 

under låglasttimmar och när priserna är mycket lägre i Danmark och då kraftutväxlingen går i riktning 

Sverige. Det är detta sätt att hantera flaskhalsproblematiken som EU haft invändning mot och som är en 

anledning till att Svenska Kraftnät inför elområden i Sverige den 1 november 2011. Elområden beskrivs 

närmare i Bilaga. 
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västra och östra Danmark ett gemensamt pris 19 procent av tiden. För halvåret 

2010/2011 var andelen istället 62 procent. 

Låg magasinfyllnadsgrad hade stor påverkan på 

prisutvecklingen under halvåret 

Prisutvecklingen under perioden oktober-mars 2010/2011 var starkt knuten till den 

hydrologiska situationen. En tidig inledning av vintern med mycket kallt väder 

och därav ökad elanvändning i kombination med låga ingångsvärden i magasinen 

efter förra vinterns kärnkraftbortfall, bidrog till en extremt låg fyllnadsgrad i 

vattenmagasinen. 

Redan i oktober var magasinsnivåerna i Norden cirka 16 TWh under det normala. 

Därefter skedde ytterligare försvagning av den hydrologiska balansen då 

höstmånaderna inte gav någon förbättring. En viss uppgång skedde i februari då 

det föll mer nederbörd. I slutet av mars var underskottet ungefär 25 TWh och det 

var ännu oklart om det skulle finnas tillräckligt med vatten kvar i magasinen fram 

till vårfloden som normalt inträffar runt vecka 17. Nivåerna i vattenmagasinen var 

mycket lägre än för motsvarande period de senaste åren. Som störst var 

underskottet i mitten av januari då det var ungefär 30 TWh. 

Den ansträngda situationen i vattenmagasinen var en stor utmaning, framförallt i 

södra Norge där vattenkraften utgör större delen av produktionen och där 

dessutom elnätet är förhållandevis svagt. Som störst var det norska underskottet i 

början av januari då det var 22 TWh under normal, se figur 15.  

Figur 15. Magasinfyllnadsgraden i Norge 

Källa: Nord Pool 

Anm: Medianvärde för Norge perioden 1990-2006. 

I genomsnitt för perioden var underskottet kring 19 TWh, vilket kan jämföras med 

samma period föregående år då underskottet var ungefär 5 TWh. Den dåliga 

vattenbalansen kan förklaras av att norska producenter började spara vatten 

alldeles för sent på hösten. I Norge var magasinsfyllnadsgraden så låg att det fanns 
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risk för problem med elförsörjningen i stora delar av landet. Det var utifrån det 

som Statnett flaggade för stramt läge, se kapitlet om elanvändning. 

Det redan utsatta läget i Norge förvärrades också av att 3,4 TWh låstes inne i 

magasin i norra Norge på grund av ett transformatorfel i vattenkraftverket 

Svartisen. Det gav en användbar fyllnadsgrad som var mycket lägre än den 

faktiska. 

Även i Sverige var magasinfyllnadsgraden vintern under det normala, precis som 

de två föregående vinterhalvåren. Totalt uppgick underskottet till ungefär 7 TWh, 

till skillnad från 2009/2010 då det var 4 TWh. Som störst var underskottet i de 

svenska vattenmagasinen i början av januari då det var cirka 8 TWh under det 

normala. Magasinfyllnadsgraden i Sverige under perioden illustreras i figur 16. 

Figur 16. Magasinfyllnadsgraden i Sverige 

Källa: Nord Pool 

Anm: Medianvärde för Sverige perioden 1990-2006. 

Vädret fick stor makt över priset 

I och med det stora hydrologiska underskottet blev marknaden mycket väderstyrd. 

Både spotpriset och terminspriserna på den nordiska elmarknaden påverkades 

därför i hög grad av svängningarna i temperatur och nederbörd.  

I mitten av november slog det kalla vädret till, vilket gjorde att nederbörden föll 

som snö och tillrinningen till vattenmagasinen avtog. Samma period föregående år 

höll tillrinningen i sig fram till mitten av december. Nederbörden var klart lägre än 

normalt fram till årsskiftet, se figur 17. 
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Figur 17. Nederbörd i Sverige jämfört med normalt 

Källa: SKM Market Predictor 

I mitten av december och framförallt kring julhelgen var det riktigt kallt med 

temperaturer omkring 10 grader under det normala, se figur 18. Kylan berodde på 

samma väderfenomen6 som gav kallt väder under stora delen av vintern 2009/2010. 

Köldperioden i februari kan dock inte förklaras av samma väderfenomen, utan 

hängde då istället samman med ett blockerande högtryck. 

                                                           
6 Den nordatlantiska oscillationen, NAO, är en naturlig svängning i atmosfären över nordatlanten. Det 

är en oscillation i atmosfären, inte havet. Den kommer utav variationer i tryckskillnader mellan det 

stadigvarande lågtrycket över Island och högtrycket över Azorerna. 
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Figur 18. Temperatur i Sverige jämfört med normalt 

Källa: SKM Market Predictor  

Begränsad tillgänglighet i svensk kärnkraft, men inte lika illa 

som vintern 2009/2010 

I genomsnitt hade svensk kärnkraft en tillgänglighet på 79 procent under perioden, 

till skillnad från samma period föregående år då den genomsnittliga 

tillgängligheten var 61 procent. 

Perioden inleddes med en stor osäkerhet kring den svenska kärnkraften. Under 

oktober månad var i genomsnitt endast 41 procent av installerad kapacitet 

tillgänglig. Den låga tillgängligheten berodde på att många av reaktorerna var 

tagna ur drift på grund av årliga revisioner. Situationen liknade den under vintern 

2009/2010 då den svenska kärnkraften drogs med stora problem i anslutning till 

sina revisioner. Även vintern 2010/2011 fördröjdes återstarterna efter revisionerna. 

Det var framförallt återstarten i Ringhals 1 och Oskarshamn 3 som försenades. 

Lagom till köldknäppen den 22 december var dock reaktorerna delvis åter i 

produktion. Då var tillgängligheten över 90 procent, se figur 19, vilken den inte 

varit sedan i februari 2009. Efter det hölls en tillgänglighet över 90 procent i stort 

sett hela resterande delen av perioden, Detta trots att Oskarshamn 3 körde med 

reducerad effekt på grund av att reaktorn behövde genomgå ett provdriftsprogram 

för att få köra på maximal effekt. I och med att kärnkraften hade förhållandevis 

god tillgänglighet från slutet av december kunde kärnkraftproduktionen hjälpa till 

att motverka prisökningar orsakade av de låga nivåerna i vattenmagasinen och 

kalla temperaturer. 
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Figur 19. Tillgängligheten i kärnkraften 

Källa: Montel Powernews 

Anm: Det är möjligt att köra enskilda kärnkraftverk temporärt på en större effekt än den installerade 

kapaciteten (över 100 procent). 

Kärnkraftobservatörer på plats 

I mars tillträdde två oberoende observatörer i kärnkraftbolagens styrelser. 

Observatörerna har nominerats av Energimarknadsinspektionen och ska bland 

annat övervaka att det inte sker något otillåtet informationsutbyte mellan 

kärnkraftbolagens ägare. Syftet är att förbättra insynen i den samägda kärnkraften. 

De hydrologiska problemen i Norden medförde att prisnivån 

var högre än på kontinenten 

Under oktober och början av november, var följsamheten mellan de nordiska 

priserna och priset i Tyskland relativt god. I slutet av november blev avvikelsen 

mellan områdena större. Priserna i Tyskland låg oftast lägre. Orsaken till att de 

nordiska priserna ökade mer än de tyska var framförallt den hydrologiska 

situationen i Norden. I Tyskland finns mycket termisk produktionskapacitet som 

generellt har högre marginalkostnader än vattenkraften i Norden. Eftersom den 

nordiska vattenkraftproduktionen var begränsad behövde dyrare produktions-

anläggningar aktiveras i Norden medan produktionen i Tyskland var stabil, vilket 

medförde en högre prisnivå i Norden. Kallare väder fick dessutom en större 

påverkan på de nordiska elpriserna på grund av Nordens omfattande 

uppvärmningsbehov. 

Som störst var prisskillnaden vid årsskiftet då det tyska priset låg närmare 500 

kronor per MWh under det nordiska. Skillnaden höll i sig fram till slutet av mars 

även om de nordiska priserna närmade sig de tyska. se figur 20. 
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Figur 20. Prisutveckling på Nord Pool i jämförelse med EEX, dygnsmedel 

Källa: EEX och Nord Pool 

Kärnkraftproblem och politiska oroligheter fick priset på 

bränslen och utsläppsrätter att öka 

Perioden inleddes med ett stabilt prisläge för kol och olja. I månadsskiftet 

oktober/november började priserna röra sig uppåt i samband med att 

temperaturen föll och att dollarn stärktes mot euron.  

Efter årsskiftet påverkades bränslepriserna, framförallt oljepriset, mycket av 

oroligheterna i Nordafrika och delar av Mellanöstern. Priserna ökade på grund av 

rädslan att den politiska oron skulle sprida sig till stora oljeproducerande länder. 

Oljepriset hade i det läget emellertid ingen avgörande betydelse för den nordiska 

elmarknaden eftersom ingen oljekondenskraft var i drift. Oron påverkade dock i 

viss mån även kolpriset som prismässigt är kopplat till oljepriset eftersom de är 

substituerande bränslen. 

I mitten på mars inträffade en kraftig jordbävning med en efterföljande tsunami i 

Japan vilket gav upphov till stora skador på bland annat flera kärnkraftreaktorer i 

Fukushima. Detta fick påtagliga priseffekter på energimarknaderna världen över. 

Olyckan fick till följd att Tyskland beslutade stänga sina sju äldsta 

kärnkraftreaktorer i tre månader, vilket fick terminskontrakten för kol och gas att 

öka kraftigt. Då beslutet kom steg också priserna på den nordiska elmarknaden i 

takt med de tyska priserna. Kärnkraftproblemen skapade en ökad efterfrågan på 

kol och gas, som i sin tur påverkade priset på utsläppsrätter. Prisutvecklingen för 

utsläppsrätter visas i figur 21. 
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Figur 21. Termin utsläppsrätter 

Källa: Nord Pool 

Miljoner stulna utsläppsrätter 

I slutet av januari beslutade EU-kommissionen om stopp av större delen av 

handeln med utsläppsrätter inom EU efter rapporter om omfattande virtuella 

stölder i de register där handeln dokumenterats. Flera EU-länder utsattes för 

dataintrång eller försök till dataintrång. Omkring två miljoner utsläppsrätter till ett 

värde av 280 miljoner kronor rapporterades ha stulits av hackare som tagit sig in i 

systemen. Handeln var stängd under ett par veckors tid då EU-kommissionen 

arbetade med att säkerställa rutiner och säkerhetssystem för att förhindra att 

liknande incidenter återkommer i framtiden. 

Sverige drabbades inte av någon stöld. Drygt 200 000 stulna utsläppsrätter 

hamnade dock i det svenska kontoregistret efter en snabb flyttning mellan flera 

olika länders kontoregister. Energimyndigheten7 gjorde upptäckten och kunde 

stoppa transaktionen av utsläppsrätterna. Därefter återbördades de till 

ursprungslandets register. 

Höga terminspriser i utgången av perioden 

På terminsmarknaden handlas kontinuerligt kontrakt för elleverans under olika 

tidsperioder framåt i tiden.  

Terminspriserna låg i inledningen av perioden oktober-mars 2010/2011 relativt 

stilla, se figur 22. Torr och kylig väderlek motverkade en nedgång på grund av 

låga tyska elpriser och marginellt lägre bränslepriser. I början på november steg 

terminspriserna kraftigt på signaler om mycket kallt vinterväder. Utvecklingen i 

terminspriserna varierade därefter mycket. I slutet av december föll priserna som 

reaktion på mildare väder och snabbare återkomst av kärnkraften än vad 

marknaden förutsett. I början av februari återkom de kalla väderprognoserna och 

priserna gick upp. Ökningen blev dock liten eftersom kärnkrafttillgängligheten då 

                                                           
7 Energimyndigheten är den myndighet som har ansvaret för uppbyggnad och drift av det register där 

alla transaktioner inom ramen för utsläppshandeln ska registreras 
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var bättre. Därefter stabiliserades terminspriserna igen på grund av förväntningar 

om mildare och blötare väder.  

I mitten av mars inträffade kärnkraftolyckan i Fukushima i Japan vilket gjorde att 

terminskontrakten ökade med kring 70 kronor per MWh några dagar på grund av 

den allmänna osäkerheten på råvarumarknaden om produktionsbortfallet skulle 

ge högre energipriser i världen. Tysklands beslut att stänga de sju äldsta 

reaktorerna innebar även det ett visst produktionsbortfall. Marknaden sjönk kort 

därefter tillbaka men till en något högre nivå än före ökningen. 

Figur 22. Utveckling av Nord Pools terminspriser 

Källa: Nord Pool 

Osäkerhetsskala i UMM för ökad transparens 

Från och med den 5 januari infördes ett nytt informationsfält i systemet för 

brådskande marknadsmeddelanden, Urgent Market Messages (UMM), på Nord 

Pool Spot. Den nya funktionen gör det möjligt för marknadsaktörerna att ange 

osäkerhet om varaktighet för en händelse. Syftet med osäkerhetsskalan är att 

förbättra transparensen på den nordiska elmarknaden. 

Contracts for Difference8 indikerar dyrare el i södra Sverige 

Marknadspriset för Contracts for Difference (CfD) under en leveransperiod speglar 

marknadens tro om prisskillnader mellan ett visst elområden och systempriset 

under perioden. I slutet av mars var priset för CfD-kontraktet för leverans till 

Sveriges nya elområden -5,8 kronor per MWh för elområde 1 respektive 55,8 

kronor per MWh för elområde 4 vilket indikerar att elen förväntas bli kring 60 

kronor per MWh dyrare i elområdet längst i söder jämfört med i norr.9 

                                                           
8 CfD förklaras mer ingående i Bilaga – Införandet av elområden i Sverige. 
9 Gäller för årskontrakt 2012 per den 31 mars 2011. 
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Prisutvecklingen på 

slutkundsmarknaden 

Priserna på slutkundsmarknaden var något högre än under samma period 

föregående år. Prisökningen var större för avtal om fast pris än för rörligt avtal. Likväl 

väljer allt fler kunder att teckna avtal om fast pris, totalt har mer än 40 procent av 

Sveriges elkunder någon typ av fastprisavtal. Att fler har bundet avtal kan vara en 

anledning till att kundaktiviteten minskat. Den 1 november 2011 delas Sverige in i 

fyra så kallade elområden. Mer om bakgrunden och förväntade effekter av införandet 

finns beskrivet i Bilaga – Införandet av elområden i Sverige. 

Något lägre elkostnad för villakunder jämfört med förra 

vintern 

Avtal om rörligt pris var den enskilt vanligaste avtalsformen på den svenska 

elmarknaden. I tabell 7 visas elhandelskostnaden för en villakund med avtal om 

rörligt elpris10. Av tabellen framgår att den genomsnittliga kostnaden för elhandeln 

under hela perioden oktober 2010 till mars 2011 var 130 kronor lägre än 

motsvarande kostnad under vintern 2009/2010. Under januari-mars 2011 var 

priserna lägre än motsvarande period 2010.  

Tabell 7. Kostnad (kr) för avtal om rörligt pris för villakund med förbrukning 20 000 kWh 

 Oktober November December Januari Februari Mars Sammanlagt 

för perioden 

Månadskostnad 

2009/2010 

1 680 1 730 2 660 3 450 3 640 2 410 15 570 

Månadskostnad 

2010/2011 

1 710 2 270 3 970 2 770 2 370 2 350 15 440 

Skillnad i 

månadskostnad 

30 540 1 310  - 680  - 1 270  - 60  - 130 

Källa: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen, SCB 

Anm: Beräkningen utgår från genomsnittligt jämförpris för respektive månad och tar hänsyn till den 

genomsnittliga förbrukningen varje månad oktober 2010 till mars 2011. 

För avtal om rörligt elpris var det genomsnittliga priset för en villakund under 

perioden 122 öre per kWh, jämfört med cirka 120 öre per kWh under motsvarande 

period 2009/2010. Skillnaderna över tiden var, som framgår av figur 23, dock 

relativt stora mellan perioderna. 

                                                           
10 Förbrukning 20 000 kWh/år. 
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Figur 23. Prisutveckling rörligt pris 

Källa: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen. 

Anm: Jämförpris för villakunder med förbrukningen 20 000 kWh/år, inklusive skatt och moms. 

Figur 24 visar att prisutvecklingen för avtal om fast pris 1år låg på en högre nivå 

under år 2010/2011 jämfört med motsvarande period år 2009/2010. Det 

genomsnittliga priset under perioden var 113 öre per kWh, jämfört med 102 öre 

per kWh året innan. 

Figur 24. Prisutveckling fast pris 1 år 

Källa: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen 

Anm: Jämförpris för villakunder med förbrukningen 20 000 kWh/år, inklusive skatt och moms. 

För en lägenhetskund med en årlig förbrukning om 2 000 kWh framträder en 

liknande bild över prisutvecklingen. Snittpriset för avtal om fast pris 1 år för en 

lägenhetskund var under perioden 127 öre per kWh, jämfört med 116 öre per kWh 

året innan. För avtal om rörligt elpris var det genomsnittliga priset under perioden 

137 öre per kWh, vilket kan jämföras med motsvarande pris år 2009/2010 som var 

135 öre/kWh. 
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Allt fler kunder väljer avtal om fast pris 

Efter en tid med höga priser är det fler kunder som valt fastprisavtal. Sammanlagt 

hade mer än 40 procent av alla kunder någon typ av fast pris perioden oktober-

mars 2010/2011. Det är främst de fasta 1- och 2-årsavtalen som ökar i omfattning. I 

mars 2010 hade antalet kunder med avtal om fast pris 1 år respektive 2 år ökat med 

två procentenheter vardera jämfört med samma tidpunkt föregående år. 

Avtal om rörligt pris är fortfarande den enskilt vanligaste avtalsformen bland 

svenska hushåll, se figur 25. Andelen minskar emellertid, i mars 2011 hade cirka 28 

procent av kunderna avtal om rörligt pris till skillnad från mars 2010 då närmare 

30 procent av kunderna hade avtal med rörligt pris. De senaste årens stora 

prisvariationer har antagligen bidragit till denna utveckling.  

Andelen kunder med tillsvidarepris minskar. Allt fler kunder väljer att lämna 

tillsvidarepriset genom att aktivt teckna avtal med ett elhandelsföretag. Detta är en 

trend som har blivit allt mer tydlig de senaste åren. 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 för avtal om rörligt 

eller fast pris. 

Figur 25. Andel kunder per avtalsform i mars 2011 

Källa: SCB 

Prisskillnaderna mellan elhandlarna minskar något 

Elpriset till kund varierar, både mellan de olika elhandelsföretagen och mellan 

respektive avtalsform. I tabell 8 visas prisskillnaden mellan det billigaste och det 

dyraste avtalet för en villakund med årlig förbrukning om 20 000 kWh per den 31 

mars 2011. De fasta 1-årsavtalen har en skillnad om 15 öre per kWh, motsvarande 

en årskostnad på cirka 3 000 kronor. Prisskillnaden var större samma period 

föregående år då den var 17 öre per kWh för avtal om fast pris 1 år, vilket 

motsvarande en årskostnad på 3 400 kronor. Prisskillnaden för avtal om rörligt 

elpris motsvarar en årskostnad på cirka 1 800 kronor. För avtal om rörligt pris och 
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fast pris 3 år var skillnaden mellan dyraste och billigaste avtalet i stort sett 

oförändrat. 

Tabell 8. 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 

15 öre per kWh 14 öre per kWh 9 öre per kWh 

Källa: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen 

Elhandelsmarginalen för tillsvidarepris steg kraftigt 

Elhandelsmarginalen11 varierar mellan de olika avtalsformerna eftersom 

kostnaderna och riskerna skiljer sig mellan elhandelsföretagen. I figur 26 visas 

genomsnittliga värden för de svenska elhandelsföretagens elhandelsmarginaler 

under perioden oktober-mars 2010/2011. Elhandelsmarginalerna visas för avtal om 

fast pris 1 år (elområde 1-3), rörligt pris och tillsvidarepris. 

Figur 26. Svenska elhandelsmarginaler 

Källa: Sweco 

Anm: För villakunder med förbrukningen 20 000 kWh/år. 

Elhandelsmarginalen för tillsvidarepris är betydligt högre än elhandels-

marginalerna för fast pris respektive rörligt pris. En förklaring till detta är att 

kunder med tillsvidarepris är mindre benägna att aktivera sig på elmarknaden. 

Passivitet hos kunderna gör att elhandlarna kan höja tillsvidarepriset utan att 

kunderna lämnar företaget. Marginalerna är också höga för att elhandlarna har en 

större osäkerhet i tillsvidareprisavtal eftersom de saknar tidsbegränsning. 

Elhandelsmarginalen för tillsvidarepris varierade under perioden oktober-mars 

2010/2011 med mellan 15 öre per kWh och 28 öre per kWh, vilket ger ett snitt för 

perioden på 22 öre per kWh. Den genomsnittliga elhandelsmarginalen för 

tillsvidarepris har därmed stigit med ungefär 8 öre per kWh jämfört med 

                                                           
11 Med elhandelsmarginal menas skillnaden mellan elhandlarens inköpspris och samma elhandlares 

försäljningspris. 
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motsvarande period förra året. Orsaken till denna uppgång är bland annat att 

elhandlarnas riskmedvetenhet har ökat under de senaste vintrarnas turbulenta 

prisutveckling. Även prisuppgången på terminsmarknaden samt en stigande ränta 

är orsaker som kan förklara uppgången. 

Elhandelsmarginalen för avtal om fast pris till villakunder varierade under 

perioden oktober-mars 2010/2011 mellan 6 öre per kWh och 12 öre per kWh. Den 

genomsnittliga elhandelsmarginalen var 9 öre per kWh. I jämförelse med 

motsvarande period förra året steg den genomsnittliga elhandelsmarginalen med 

ungefär 4 öre per kWh. Orsaken till uppgången är sannolikt en ökad 

riskmedvetenhet bland elhandlarna. 

Elhandelsmarginalen för avtal om rörligt pris har varit relativt stabil. Orsaken är 

att kunder med avtal om rörligt pris hos de flesta elhandelsföretag debiteras efter 

inköpspris plus ett påslag. Påslaget är relativt konstant över tiden. 

Elhandelsföretaget ställs inte inför samma osäkerhet i prissättning av rörligt pris 

som vid prissättningen av fastprisavtal eller tillsvidarepris. Den genomsnittliga 

elhandelsmarginalen för avtal om rörligt pris till villakunder var under perioden 6 

öre per kWh. 

Volymvägning gör det svårare för kunden att beräkna sitt 

rörliga pris 

Vid utgången av perioden oktober-mars 2010/2011 hade nästan 90 procent av de 85 

elhandelsföretagen som erbjuder rörligt elpris till de svenska hushållskunderna 

gått över till den prissättningsmodell som kommit att kallas volymvägt spotpris.  

Ett volymvägt spotpris skiljer sig från den traditionella prissättningsmodellen 

genom att priset till kunden följer elhandlarens inköpspris för elen. Den tradition-

ella prissättningen av rörligt pris utgår från medelspotpriset för månaden medan 

det volymvägda rörliga priset utgår från kundkollektivets förbrukningsprofil och 

när under månaden elen förbrukats. Därmed får det pris som råder på spot-

marknaden under de timmar som kundkollektivet förbrukar mer el ett större 

genomslag än det pris som råder när kundkollektivet förbrukar mindre el. Den 

förbrukningsprofil som elhandlarna använder varierar mellan elhandlare och beror 

på var i landet kunden bor. Det finns därför ingen gemensam beräkningsmodell 

för volymvägning. 

Anledningen till att de flesta elhandelsföretagen väljer att avspegla sitt inköpspris i 

priset till kunden är att risken för elhandlaren minskar. Volymvägningen hanterar 

elhandlarnas risk som uppstår i och med att de köper in sin el timvis på börsen 

samtidigt de debiterar kunderna månadsvis. Risken ökar särskilt under perioder 

då spotpriset på Nord Pool varierat kraftigt timme för timme, som under delar av 

vintern 2009/2010 och vintern 2010/2011.  

Färre aktiva kunder 

Sammantaget var cirka 754 000 hushållskunder aktiva på elmarknaden under 

perioden, antingen genom att byta elhandlare eller genom att teckna nytt avtal 

med sin befintliga elhandlare. Detta motsvarar knappt 17 procent av det totala 

antalet hushållskunder på den svenska elmarknaden. Jämfört med motsvarande 
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period år 2009/2010 minskade den totala aktiviteten på elmarknaden med cirka tre 

procentenheter. En orsak till att antalet aktiva kunder minskade något under 

perioden är att allt fler kunder har fastpris avtal, vilket kan ses som ett resultat av 

den senaste periodens höga priser. 

Ungefär 514 000 hushållskunder omförhandlade12 sina avtal under vinterhalvåret 

2010/2011, vilket motsvarar cirka 12 procent av alla hushållskunder. Detta är en 

minskning på tre procentenheter i jämförelse med motsvarande period år 

2009/2010. Figur 27 visar antal omförhandlade avtal per månad. 

Figur 27. Antal hushållskunder som omförhandlat avtal med befintlig elhandlare 

Källa: SCB 

Antalet byten under det gångna vinterhalvåret minskade med kring 5 procent 

jämfört med motsvarande period föregående år. I genomsnitt bytte cirka 40 000 

hushållskunder per månad elhandlare under perioden vilket visas i figur 28. Totalt 

sett bytte cirka 5 procent av hushållskunderna elhandelsföretag under perioden. 

                                                           
12 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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Figur 28. Antal hushållskunder som bytt elhandlare 

Källa: SCB 
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Bilaga – Införandet av elområden 

i Sverige 

Den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra så kallade elområden. Detta leder till att 

elpriserna periodvis kommer att variera mellan olika landsdelar. I det här avsnittet 

ges en bakgrund till införandet av elområden och beskrivning av tänkbara 

konsekvenser. 

Varför delas Sverige upp i elområden? 

Tillgång och efterfrågan på el ska styra elpriset. Samma sak gäller för andra varor 

eller tjänster som säljs på en öppen marknad. Svenska kraftnäts beslut att dela upp 

Sverige i elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam 

europeisk elmarknad där kunderna på sikt kan köpa el från vilket elhandelsföretag 

som helst i Europa. Elområdena ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det 

är underskott på el och till att elnätet förstärks för att kunna tillmötesgå 

marknadens behov av elöverföring. 

Det finns i dag (maj 2011) tio elområden på Nord Pool; fem i Norge, två i Danmark, 

ett i Sverige, ett i Finland och ett i Estland. Sverige har hittills utgjort ett enhetligt 

elområde trots återkommande överföringsbegränsningar i det svenska stamnätet. 

Sverige har prismässigt hållits ihop genom att Svenska kraftnät tillämpat så kallad 

mothandel samt genom att begränsa exportkapaciteter på utlandsförbindelser. EU 

kommissionen har haft invändningar mot detta agerande eftersom det anses strida 

mot regelverket. Därför fattade Svenska kraftnät i april 2010 beslutet13 att Sveriges 

sätt att hantera överföringsbegränsningar skulle förändras, vilket innebar att 

Sverige från och med den 1 november 2011 delas in i fyra elområden. 

Elområdena visar var det finns överföringsbegränsningar 

Gränserna, eller de så kallade snitten, mellan elområdena går där det ofta uppstår 

överföringsbegränsningar i elnätet och där nätet därför behöver förstärkas för att 

kunna tillgodose marknadens behov av elöverföring.  

 Snitt 4, mellan elområde 3 och 4, går från Oskarshamn västerut, söder om 

Oskarshamns kärnkraftverk och Ringhals kärnkraftverk vilket innebär att 

dessa två ligger i elområde 3. 

 Snitt 2, mellan elområde 2 och 3, går från Gävle och västerut. Norr om snitt 

2 finns nästan all svensk vattenkraft, och ett överskott av vattenkraft 

transporteras ständigt söderut. 

 Snitt 1, mellan elområde 1 och 2, går strax söder om Skellefteälven. 

                                                           
13 http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Elomraden/Bakgrund/ 
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Som ett resultat av gränsdragningen bildas således fyra elområden. De fyra 

elområdena är: 

 Elområde Luleå (SE1) 

 Elområde Sundsvall (SE2) 

 Elområde Stockholm (SE3) 

 Elområde Malmö (SE4) 

Figur 29. Elområden 

Källa: Entso-E 

Varför kommer priset variera mellan elområdena? 

I Sverige finns det geografiska skillnader i produktion respektive användning av 

el. Begränsningar i nätet kommer att göra att tillgången på el inte alltid kan möta 

efterfrågan i ett område. Under timmar med stora elflöden genom hela Sverige kan 

olika elpriser uppstå i områdena. Priserna blir lägre i norra Sverige där det normalt 

sett finns överskott på elproduktion jämfört med efterfrågan och högre i södra 

Sverige där det motsatta förhållandet råder. 

Förekomsten av prisskillnader mellan elområdena beror på variationer i utbud och 

efterfrågan i respektive elområde. Faktorer som påverkar dessa är exempelvis 

nederbörd, mycket vind, sträng kyla eller bortfall av större 
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produktionsanläggningar eller överföringskapacitet. Historiskt har prisskillnader 

mellan elområdena i Norden uppstått exempelvis på grund av följande: 

 Våtår (1998-2000) och torrår (1996, 2003 och 2006) gör att den årliga 

produktionen i elområden med vattenkraft varierar kraftigt. 

 Stora problem med överföringskablar (i Oslo-fjorden kring 2008) skapar 

flaskhalsar i elnätet mellan elområden. 

 Produktionsproblem (svensk kärnkraft senaste åren) bidrar till risk för 

produktionsunderskott i ett elområde. 

Det är dock viktigt att poängtera att historisk statistik inte kan användas för att 

med säkerhet förutsäga i vilken utsträckning elpriset kommer variera mellan de 

nya svenska elområdena. 

Överskottsområde eller underskottsområde? 

Priserna i elområdena blir styrsignaler för var det behövs mer elproduktion och 

var det finns plats för mer elanvändning, det vill säga var det är produktions-

överskott respektive -underskott. 

Idag finns huvuddelen av Sveriges elanvändning i elområde 3 och 4. Mer än åttio 

procent av alla användare befinner sig där. Samtidigt finns stora delar av 

elproduktionen i elområde 1 och 2. Sammantaget innebär detta att de norra 

elområdena vanligtvis har ett produktionsöverskott av el medan de södra 

elområdena har produktionsunderskott. Nedan redogörs kort för elbalansen i 

respektive elområde.  

Elområde 1 – produktionsöverskott 

I elområde 1 finns ungefär 13 procent av den totala elproduktionen i Sverige och 6 

procent av den totala elanvändningen. Elanvändningen är således låg i förhållande 

till produktionspotentialen. Ungefär hälften av det som produceras i elområde 1 

behövs för att tillmötesgå användningen i området, resterande del kan exporteras 

till andra elområden såvida det inte förekommer överföringsbegränsningar. 

Produktionen inom elområde 1 består nästan uteslutande av vattenkraft, närmare 

bestämt en fjärdedel av den totala vattenkraftproduktionen i Sverige. Detta bland 

annat tack vare Luleälven som har störst elproduktion av alla Sveriges älvar. 
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Figur 30. Kraftbalans i elområde 1, 2009 

 

Källa: SCB 

Elområde 2 – produktionsöverskott 

I elområde 2 finns 29 procent av den totala elproduktionen och 12 procent av 

elanvändningen. Elområde 2 är således också ett överskottsområde. Det årliga 

produktionsöverskottet uppgår normalt till cirka 20 TWh, vilket blir större vid 

våtår och mindre stort vid torrår. Överskottet transporteras huvudsakligen 

söderut, både till elområde 3 och 4 samt till andra länder. 

Figur 31. Kraftbalans i elområde 2, 2009 

 

Källa: SCB 

Liksom i elområde 1 domineras kraftbalansen i elområde 2 helt av vattenkraften. 

Mer än hälften av Sveriges vattenkraft, 57 procent, finns i elområde 2. Elområde 2 

har med andra ord en stor andel kraftproduktion som sker till låga rörliga 

kostnader. 

Elområde 3 – produktionsunderskott eller produktionsöverskott 

I elområde 3 finns mer än hälften av Sveriges totala produktionskapacitet. 

Samtidigt finns 64 procent av den totala elanvändningen här, vilket gör att 

elområde 3 riskerar att vara ett område med produktionsunderskott en stor del  

av tiden. 
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Hela den svenska kärnkraftkapaciteten ligger i elområden 3. Med de stora problem 

som man haft i svensk kärnkraft de senaste åren har elområde 3 varit ett 

underskottsområde. Det finns dock potential för området att vara ett 

överskottsområde, men det förutsätter att planerade effekthöjningar lyckas och att 

tillgängligheten i svensk kärnkraft är hög. 

Från elområde 3 finns överföringsförbindelser till elområde 2 och 4 i Sverige samt 

till det norska Osloområdet och Finland. Detta, tillsammans med produktionen i 

området, talar för en god kraftbalans. 

Figur 32. Kraftbalans i elområde 3, 2009 

 

Källa: SCB 

Elområde 4 – produktionsunderskott 

I elområde 4 sker 4 procent av Sveriges elproduktion samtidigt som närmare 20 

procent av elanvändningen finns här. Normalt täcker produktionen i elområde 4 

endast en tredjedel av förbrukningen i området. 

Figur 33. Kraftbalans i elområde 4, 2009 

 

Källa: SCB 

Huvuddelen av elproduktionen i området har relativt höga rörliga kostnader. Hit 

hör exempelvis de tre blocken i Karlshamns oljekondenskraftverk. Det gör att en 

stor del av elproduktionen endast används till att täcka användningen då priserna 
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är höga, idag cirka 1 200 SEK/MWh. Sett över året är därför elområde 4 mycket 

beroende av import från omkringliggande områden.  

Från elområde 4 finns överföringsförbindelser till elområde 3 i Sverige samt till 

östra Danmark, Tyskland och Polen. Inklusive överföringskapaciteten med 

elområde 3 är den totala kapaciteten ungefär 7000 MW in till elområde 4. Detta 

innebär att mer än 150 procent av förbrukningen i elområde 4 kan täckas med 

överföring från omkringliggande elområden, förutsatt att inga 

överföringsbegränsningar finns. 

När det finns ett generellt importbehov av el i Sverige sker import huvudsakligen 

från östra Danmark, Tyskland och Polen till elområde 4. I denna situation finns 

möjlighet att elområde 4 får ett lägre pris än övriga Sverige. 

Så påverkas kunderna av de nya elområdena 

Det tidigare gemensamma svenska spotpriset ersätts med spotpriset i kundens 

aktuella elområde. Elkunderna kommer fortfarande kunna handla el från 

elhandelsföretag över hela Sverige. Elpriserna kommer emellertid periodvis att 

variera beroende på var i Sverige kunden använder sin el. Elen blir generellt sett 

billigare att använda i de norra delarna av landet där det är överskott på el medan 

den blir dyrare att använda i de södra delarna där det är underskott på el. I slutet 

av mars indikerade priset på prissäkringskontrakt för Sveriges nya elområden att 

elen förväntas bli kring 60 kronor per MWh dyrare i elområdet längst i söder 

jämfört med i norr.14 

Priset till kund varierar även beroende på företag, avtalstyp, skatter och avgifter. 

Den kan med andra ord löna sig att vara aktiv som kund och välja rätt elavtal och 

elhandlare. På den statliga prisjämförelsen elpriskollen.se kan man som kund 

jämföra elavtal. 

Avtal om rörligt pris 

För kunder med avtal om rörligt pris kommer priset fortsättningsvis att utgå från 

det pris som gäller i området där uttagspunkten finns. Redan ingångna avtal om 

rörligt pris löper på som vanligt eftersom det per definition i avtalsformen redan 

finns en osäkerhet om framtida elpris även före införandet av elområden. 

Avtal om fast pris 

I avtal om fasta priser är det generellt sett mer betydelsefullt för en elhandlare att 

få kompensation för de förändrade riskerna än vid rörliga avtal. Det eftersom 

förändrade förutsättningar kan innebär större kostnader för elhandlaren då fasta 

avtal är prissatta för en längre period.  

Några elhandlare har helt upphört att sälja fastprisavtal medan andra elhandlare 

valt att inte erbjuda fastprisavtal till kunder i elområde 4 vid försäljning av 

fastprisavtal som sträcker sig förbi november 2011. Flera elhandlare valde att sälja 

fastprisavtal till ett lägre pris till kunderna i de tre nordligaste elområdena medan 

priset till kunder i elområde fyra sattes högre än för kunder i de övriga tre 

                                                           
14 Contracts for Difference - per den 31 mars 2011 för årskontrakt 2012. 
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elområdena. Avtal om fast pris kommer att kunna se olika ut mellan elområden 

och mellan elhandlare beroende på hur risken bedöms och hanteras. 

Elhandelsföretagen måste hantera risken 

Elhandlarna har agerat utifrån med osäkerheten om hur prisbilden kommer att se 

ut inom respektive elområde och börjat använda sig av metoder för att minska 

risken övergången till fyra elområden. Risken utgörs av de merkostnader 

elhandlaren har för att hantera en elkund och tas ut genom ett påslag på 

marknadspriset. Riskerna för elhandlaren kan generellt sägas ha ökat i södra 

Sverige genom uppdelningen i elområden och minskat något i norra Sverige.  

Det finns flera metoder för elhandlarna att hantera risken vid försäljning av 

fastprisavtal. Prisjusteringsklausuler och Contracts for Difference är två exempel. 

Prisjusteringsklausuler i fastprisavtal 

En metod från elhandlarna för att hantera risken med elområden var att införa en 

så kallad prisjusteringsklausul i fastprisavtalen. Detta innebär att det i avtalets 

villkor skrivs in en klausul som innebär att det överenskomna priset kan ändras 

vid införandet av elområden. I början av perioden oktober-mars 2010/2011 var det 

ungefär 20 elhandelsföretag av sammanlagt 120 som använde en 

prisjusteringsklausul vid försäljningen av fastprisavtal.15 

Contracts for Difference 

Den 16 november 2010 öppnade Nasdaq OMX Commodities handeln av 

prissäkringsterminer, så kallade Contracts for Difference (CfD), för de nya svenska 

elområdena.  

För avtal om rörligt pris förs områdespriset vidare till kund. När det gäller avtal 

om fasta priser säkras prissvängningar generellt mot systempriset. En säkring mot 

systempriset tar emellertid inte hänsyn till om elområdespriset avviker från 

systempriset16. Elområdespriset kan avvika från systempriset när det finns 

överföringsbegränsningar i nätet. För att erbjuda kunder fasta kontrakt måste 

därför elhandlaren kunna hantera denna risk. CfD:er är terminskontrakt som är ett 

instrument för elhandelsföretagen att garantera sig mot ett elområdes risk och är 

därmed ett sätt att prissäkra kontrakt för de nya elområdena. 

Förväntningar på framtiden 

När beslutet om införandet av elområden i Sverige kom menade många att 

uppdelningen skulle leda till kraftigt ökade risker för elhandlarna och därmed en 

utslagning av elhandlare. Detta i sin tur skulle riskera att leda till en tydligt 

försämrad konkurrens och valfrihet för kunderna på marknaden.  

                                                           
15 I mitten av september 2010 slöt Konsumentverket och elbranschen en överenskommelse som innebar 

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. Fastprisavtal med prisjusteringsklausul finns inte 

med på elpriskollen eftersom avtalen i och med klausulen inte kan betraktas som fastprisavtal. 
16 Systempriset utgör referenspris för nordiska forward- och terminskontrakt medan elområdespriset 

utgör den faktiska kostnaden för fysisk leverans av el. 
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Det har dock visat sig att många av de elhandlare som verkar nationellt idag ser 

framför sig en fortsatt verksamhet över hela landet och en aktiv marknadsföring av 

ett brett utbud av produkter i samtliga elområden17. 

När elområdena införs förväntas först och främst hydrologin i kombination med 

förbrukningsvariationer mellan dag, natt och helg och därmed varierande prisbild 

mellan Norden och kontinenten, vara det som påverkar överföringsproblematiken.  

På längre sikt kan flera viktiga investeringar göra systemet mer stabilt. Det finns 

flera planerade förändringar i det svenska stamnätet som har betydelse för 

förekomsten av prisskillnader mellan de svenska elområdena. 

Sydvästlänken planeras som en förstärkning av förbindelsen mellan elområde 3 

och elområde 4 (Sydlänken) samt mellan elområde 3 och Oslo (Västlänken). Detta 

stärker överföringskapaciteten inom Sverige och minskar därmed förekomsten av 

flaskhalsar i snitt 4. Till 2014 planeras en ökning av kapacitet mellan södra Norge 

och västra Danmark. Något år där efter förväntas byggnationen av NordBalt-

kabeln som kopplar samman elområde 4 och Litauen vara klar. Det kärnkraftverk 

som byggs i Finland förväntas stabilisera balansen i Finland, vilket även kommer 

elområde 3 tillgodo. Samtidigt pågår betydande investeringar i förnybar 

elproduktion, såväl i Sverige som i Finland och Norge. Ny biokraftvärme, 

vindkraft etc. kommer att byggas vilket ökar utbudet av elkraft med låga 

marginalkostnader i Norden. Därutöver finns en allmän förväntan om att den 

ökande mängden vindkraft i det nordiska elsystemet kommer ge ett större 

genomslag av prisvariationer och flaskhalsar med tiden. 

                                                           
17 Studie gjord av Sweco. Rapporten beställd av EI. 
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