
EI R2012:06

Elområden i Sverige
Analys av utvecklingen och 
konsekvenserna på marknaden



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energimarknadsinspektionen 
Box 155, 631 03 Eskilstuna 
Energimarknadsinspektionen EI R2012:06 
Författare: Sigrid Colnerud Granström, Therese Lager och Jens Lundgren 
Copyright: Energimarknadsinspektionen 
Rapporten är tillgänglig på www.ei.se 
Tryckt av CM Gruppen, Bromma, Sverige 2012 



Förord 

Sedan 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Reformen med en 
indelning av Sverige i elområden inleddes redan under 2008. Den hade främst som 
syfte att uppfylla gällande EU-lagstiftning och därmed underlätta den fortsatta 
integreringen av den europeiska elmarknaden och samtidigt bidra till att genom de 
prissignaler som etableras styra lokalisering av ny elproduktion och konsumtion 
samt förstärkningar av stamnätet. 

Den nordiska elmarknaden har sedan den bildades byggt på principen om 
marknadsdelning och några av våra grannländer har haft en indelning i elområden 
i många år. En eventuell indelning i elområden har varit omdebatterad i Sverige 
under hela 2000-talet och sedan beslutet om en elområdesindelning togs under 
våren 2009, så har debatten fortsatt. Det är naturligt att så sker eftersom alla 
aktörer påverkas av en sådan indelning och det är många som har försökt förutspå 
konsekvenserna av en elområdesindelning i förväg.  

Regeringen gav i oktober 2011 Energimarknadsinspektionen i uppdrag att 
analysera den nya elområdesindelningen avseende prisutvecklingen, andra 
konsekvenser för elkonsumenternas möjligheter att vara aktiva på elmarknaden 
samt eventuella effekter för konkurrenssituationen på elmarknaden och 
grossistmarknadens funktion.  

Energimarknadsinspektionen har i denna rapport kartlagt de första fem 
månaderna efter att Sverige delades in i fyra elområden den 1 november. Målet har 
varit att skapa en helhetsbild där alla aktörers konsekvenser blir belysta. Därutöver 
har en genomgång gjorts av olika förslag som har potential till att förbättra 
marknaden. 

Energimarknadsinspektionen har genomfört uppdraget efter samråd med 
Konkurrensverket, Konsumentverket och Svenska kraftnät. Arbetet har följts av en 
referensgrupp bestående av branschföreträdare och berörda intresseorganisationer 
som har haft möjlighet att lämna synpunkter under arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Indelningen är ett 
resultat av flera processer som pågått under en längre tid och ett flertal 
utredningar under 2000-talet. Eftersom det alltid kommer att finnas flaskhalsar i ett 
elsystem vilka begränsar överföringskapaciteten mellan landets olika delar så 
behövs en metod för att hantera de situationer då flaskhalsar uppstår. De metoder 
som är tillåtna i EU:s regelverk är mothandel och indelning i elområden.  

Marknadsdelning har varit en grundläggande princip på den nordiska 
elmarknaden ända sedan den bildades i mitten på 1990-talet. Fram till den 1 
november 2011 utgjordes dock Sverige av ett område till skillnad från Norge och 
Danmark som är indelade i flera områden. Reformen med områdesindelningen 
hade främst som syfte att uppfylla krav i gällande EU-direktiv och regleringar och 
därmed underlätta den fortsatta integreringen av den europeiska elmarknaden och 
samtidigt bidra till att genom de prissignaler som etableras styra lokalisering av ny 
elproduktion och konsumtion samt förstärkningar av stamnätet. 

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen analyserat den nya 
elområdesindelningen avseende prisutvecklingen, andra konsekvenser för 
elkonsumenternas möjligheter att vara aktiva på elmarknaden samt eventuella 
effekter för konkurrenssituationen på elmarknaden och grossistmarknadens 
funktion.  

De analyser som Energimarknadsinspektionen redovisar är genomförda under 
perioden 1 november 2011 till och med 31 mars 2012. Resultaten bör tolkas med 
viss försiktighet då det för det första handlar om analys av den absolut första tiden 
efter införandet av en helt ny modell, men också därför att analysperioden avser så 
kallade höglastmånader samt att även andra förhållanden (såsom 
produktionsförutsättningar) kan vara specifika för perioden.  

Tydliga strukturella prisskillnader på elbörsen mellan  
norra och södra Sverige  
För den period som legat till grund för analysen (november 2011-mars 2012) visar 
prisutvecklingen för spotpriset på elbörsen Nord Pool Spot att det uppstått tydliga 
strukturella prisskillnader mellan norra och södra Sverige.  

Storleken på prisskillnaderna har varierat avsevärt mellan olika månader. 
Analysen visar att priset, för den aktuella perioden, i elområde SE1 är tre procent 
lägre, priset i SE2 är drygt två procent lägre medan priset i SE4 är nästan fem 
procent högre än i SE3. Slutkunderna i SE4 kommer i förlängningen att påverkas 
negativt i större utsträckning jämfört med hur stor positiv påverkan slutkunderna i 
SE1 och SE2 kommer att få med lägre elpriser. När man studerar samtliga 
drifttimmar under analysperioden kan det konstateras att det under cirka 80 % av 
tiden inte förekommer några skillnader alls mellan angränsande områden i 
Sverige. Dock kan skillnaderna då de väl uppstår, vara markanta och för vissa 



timmar är skillnaderna mycket stora. Under några fåtal timmar i februari 2012 
uppgick prisskillnaderna till 114 öre per kWh mellan SE4 och övriga svenska 
elområden. 

Prisutvecklingen på slutkundsmarknaden för konsumenter 
skiljer sig mellan de olika elområdena 
Ett förväntat resultat av de olika spotpriser som observerats i elområdena var att 
även priserna till slutkund i de olika områdena skulle komma att variera. Analysen 
visar också att priserna på slutkundsmarknaden varit klart högre för alla 
avtalsformer i elområde SE4 jämfört med elområde SE3. För de två olika fasta 
avtalen så är priserna för SE4 knappt åtta procent högre i genomsnitt under 
analysmånaderna och knappt fyra procent högre för rörligt avtal i samma område. 
Däremot har priserna för avtalen i både SE1 och SE2 varit cirka två procent lägre 
än i SE3.  

Konkurrensförutsättningarna på grossistmarknaden har blivit 
klart förbättrade 
Grossistmarknaden baserar sig på Nord Pools Spots spotmarknad för Norden och 
Baltikum. Utan begränsningar i överföringskapaciteten skulle det systempris som 
sätts på Nord Pool utgöra priset i samtliga elområden. Dessa skulle således utgöra 
ett enda prisområde och grossistmarknaden för el. Med de begränsningar i 
överföringskapaciteten som idag förekommer, minskar den relevanta marknadens 
geografiska omfattning och fler prisområden etableras. Det är följaktligen 
begränsningar i överföringskapaciteten, tillsammans med de för ögonblicket 
rådande produktions- och förbrukningsförhållandena, som avgör hur den 
relevanta grossistmarknaden ser ut.  

Med införandet av elområden följde även en oro för att konkurrensen på 
grossistmarknaden skulle försämras när elområdena blev mindre. Sett enbart till 
marknadskoncentrationen i isolerade svenska elområden så har detta blivit fallet i 
framförallt SE1 men också i SE4. Samtidigt så visar denna analysperiod att det är 
extremt ovanligt att svenska elområden är helt isolerade och bildar egna 
prisområden. SE1 och SE2 har aldrig varit isolerade medan SE3 har varit isolerad 
endast 9 timmar av den studerade tidsperioden. För SE4 är motsvarande siffra 35 
timmar.  

Sett till de prisområden som faktiskt bildats är situationen en helt annan än för 
isolerade svenska elområden. Resultaten visar att de vanligt förekommande 
prisområdeskonstellationerna är moderat koncentrerade eller till och med har låg 
koncentration. Dessa resultat indikerar att införandet av elområden inte 
försämrade de faktiska konkurrensförutsättningarna utan att de mer flexibla 
områdeskonstellationerna bidrar till goda konkurrensförutsättningar i dessa 
områdeskonstellationer.  

Vid en jämförelse med marknadskoncentrationen före områdesindelningen kan 
det noteras att för södra Sverige har uppdelningen i elområden inneburit bättre 
konkurrensförutsättningar vid de tidpunkter som elområdena i södra Sverige 
håller ihop med angränsande länder. Detta gäller även för norra Sverige då SE1 
håller ihop med flera andra elområden. 



Ökad transparens positivt för marknadens funktion 
Med den modell som användes före 1 november 2011 var Svenska kraftnäts 
huvudsakliga metod för att garantera det svenska elnätets stabilitet att begränsa 
export (och/eller import). I driftskedet tillämpade man, som idag, mothandel via 
reglerkraftsmarknaden. I och med områdesindelningen begränsar inte längre 
Svenska kraftnät utlandshandeln för att åtgärda interna begränsningar i 
överföringskapaciteten. Detta innebär en förskjutning av handel och konkurrens 
mot elspotmarknaden vilket ger en ökad transparens, något som är mycket viktigt 
för marknadens funktion och således en klart positiv effekt av 
elområdesindelningen. 

Införandet av elområden innebär också att Svenska kraftnät fått bättre möjligheter 
att driva systemet så effektivt som möjligt. Innan elområdenas införande var 
Svenska kraftnät tvunget att göra bedömningar för flöden över snitt 2 och snitt 4 
för nästkommande dag för att vid behov begränsa export till Själland, Tyskland 
och Polen. Med det nya systemet med elområden behöver Svenska kraftnät inte 
göra dessa bedömningar utan tilldelar istället handelskapacitet i snitten för 
nästkommande dag.  

Konkurrensen på slutkundsmarknaden är oförändrad 
För att analysera konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden har antalet 
elhandlare som erbjuder avtal i olika kategorier (ett- och treåriga fastprisavtal och 
rörliga avtal) i de fyra elområdena kartlagts i december 2011 och mars 2012.  

Energimarknadsinspektionen bedömer att antalet elhandlare i landet och i de fyra 
områdena är tillräckligt stort för att anta att en tillräckligt god konkurrens råder. 
Det är dock betydligt färre elhandlare som erbjuder fastprisavtal i område SE4. Det 
går i dagsläget inte att säga om det lägre antalet elhandlare i SE4 beror på att vissa 
elhandlare valt att stå utanför marknaden och efter en tid kommer att återvända till 
marknaden, eller om dessa avslutat sin verksamhet. Utvecklingen under den 
studerade perioden är dock att betrakta som oförändrad.  

Energimarknadsinspektionen bedömer att situationen på slutkundsmarknaden 
mätt i antal elhandlare och avtalskategori per elområde behöver följas noga över 
tid och avser att göra det löpande. 

Nya förutsättningar för finansiell riskoptimering har lett till 
ytterligare ökningar av priserna på elavtal till konsumenter 
och företag i SE4 
Införandet av elområden har inneburit att antalet CfD-kontrakt har ökat för att 
täcka in de nya områdena. I en intervjuserie som genomförts inom ramen för 
uppdraget framkom att de intervjuade företagen ansåg att handeln med CfD nu 
blivit dyrare, mer komplex och svårhanterlig när flera kontrakt behöver tecknas för 
att täcka handel i alla elområden. Några av de tillfrågade var av uppfattningen att 
prissättningen av CfD:er i SE4 i kombination med den mer komplexa marknaden 
gjort att de bedömt att prissäkring med CfD-kontrakt blir dyrare än vad den 
underliggande risken motiverar och att man därför avstår från att köpa CfD:er. 



Villkoren för SE4 är att utbudet av CfD:er blir begränsat och givet den befintliga 
produktionsstrukturen är det inte heller troligt att den situationen kommer att 
förändras på kort sikt. Det högst prissatta CfD-kontraktet för den studerade 
perioden avser SE4. Kontrakt för SE4 har uppvisat en sjunkande pristendens sedan 
november men ligger för varje observation klart över övriga CfD-kontrakt.  

Åtgärder på den finansiella marknaden 
Under det senaste året har en diskussion uppkommit om att Svenska kraftnät 
skulle kunna agera på den befintliga CfD-marknaden, som en funktion av att 
Svenska kraftnäts överföringskapacitet mellan elområden utgör ett underlag för att 
sälja CfD.  

CfD-marknaden har en obalans mellan produktion och konsumtion i de flesta 
områden. Den nu aktualiserade frågan är att det finns en brist på utställare av CfD 
i elområde SE4 vilket innebär att säkringsmöjligheterna för bland annat elhandlare 
blir sämre än om det varit en balans mellan produktion och konsumtion i detta 
område. Motsvarande obalanser råder även i de andra elområdena. I exempelvis 
SE1 råder ett stort överskott på produktion vilket innebär att det inte finns en 
tillräckligt stor efterfrågan från konsumtionssidan på CfD vilket torde påverka 
vilket pris producenterna kan erhålla för sin prissäkring i området. I de flesta 
områden råder en obalans vilket beror på kraftsystemets uppbyggnad, lokalisering 
av produktion och konsumtion samt överföringskapacitet mellan dessa områden. 
Förslaget skulle i praktiken innebära att Svenska kraftnät blir en aktör som köper 
CfD för en viss volym i ett område med produktionsöverskott för att ställa ut CfD i 
områden med produktionsunderskott.  

Något förenklat blir innebörden att Svenska kraftnäts nettoresultat av handeln som 
aktör på CfD-marknaden teoretiskt bör motsvara de flaskhalsintäkter som uppstår 
mellan elområden inom landet. Konsekvenserna som skulle uppkomma för det fall 
att Svenska kraftnät skulle gå in som en aktör på en finansiell marknad är dock inte 
helt klarlagda. För det första bör det rimligtvis vara så att eventuella 
marknadsimperfektioner över tid kommer att rättas till genom marknadens 
utveckling. Exempelvis bör rena handelsaktörer kunna gå in på marknaden om det 
visar sig att prissättningen konsekvent är felaktig eftersom det då uppstår en 
möjlighet till arbitrage. Om Svenska kraftnät däremot skulle vara aktör på CfD-
marknaden på det sätt såsom diskuterats, så innebär det sannolikt att dessa 
arbitragemöjligheter uteblir och att marknaden inte ges möjlighet att utvecklas på 
egen hand. Det finns också andra frågetecken som till exempel vad det har för 
betydelse för marknadsaktörernas förtroende för marknaden då Svenska kraftnät i 
sin roll som systemansvarig myndighet kan inneha väsentlig marknadspåverkande 
information om kraftsystemets balans. En annan aspekt, som inte varit föremål för 
någon större diskussion, är i vilken mån det är rimligt att endast åstadkomma 
denna lösning i Sverige istället för på nordisk nivå. 

Energimarknadsinspektionen kan konstatera att det inte för närvarande finns 
några krav på att en systemoperatör ska ställa ut finansiella instrument på 
överföringsförbindelser inom landet och det är heller inte praxis bland 
systemoperatörer i Norden och Europa. Energimarknadsinspektionen uppfattar 
också att det inte kan anses ligga inom ramen för Svenska kraftnäts nuvarande 
uppdrag och instruktion att träda in som finansiell aktör på CfD-marknaden i 



syfte att tillföra likviditet på marknaden, även om det inte synes föreligga några 
direkta formella hinder mot det. 

Energimarknadsinspektionen kan vidare konstatera att det inte är säkerställt att 
det till klart övervägande del skulle vara till gagn för utvecklingen av den 
finansiella marknaden för CfD att Svenska kraftnät som systemoperatör går in 
som aktör i marknaden för att tillföra likviditet. Därmed saknas det för 
närvarande underlag för Energimarknadsinspektionen att föreslå att Svenska 
kraftnät ges en sådan roll. Energimarknadsinspektionen avser dock att följa 
frågan noga beträffande utvecklingen på marknaden tillsammans med 
utvecklingen av EU-regelverket. 

Elområdesindelningen har lett till en bättre fungerande 
börshandel för el men innebär negativa ekonomiska 
konsekvenser för kunderna i södra Sverige 
De positiva effekterna av elområdesindelningen, det vill säga hur prissignaler styr 
investeringar i ny kraftproduktion, förstärkningar av elnät och ökad flexibilitet i 
konsumtionsledet, sker inte över en natt. Tvärtom är flertalet effekter långsiktiga 
varvid synliga resultat kan dröja. Icke desto mindre torde dessa effekter påverka 
prisbilden positivt för elkunderna. Ett konkret exempel på det är att nätavgiften 
blir lägre när mothandelskostnaderna minskar.  

Det är dock troligt att södra Sverige får ett permanent högre elpris jämfört med 
innan områdesindelningen, som ett resultat av flera faktorer på elmarknaden. Där 
ingår det faktum att exporten mot Danmark och Tyskland tidigare var begränsad 
till följd av interna flaskhalsar i elsystemet samt att södra Sverige sedan ett antal år 
tillbaka har ett kraftigt underskott på elproduktion i förhållande till 
elförbrukningen.  

Effekterna på priset för kunder i södra Sverige förstärks ytterligare av det faktum 
att möjligheterna för elhandlare att prissäkra sina kontrakt har försämrats. 

Den priseffekt som syns på elpriset för kunder i södra Sverige påverkas även av 
redan etablerade politiska beslut, såsom att skattesatsen för elskatt skiljer sig 
mellan norra och södra Sverige. Även det faktum att elnätstariffen skiljer sig 
beroende på geografiskt område påverkar givetvis slutkundens totalkostnad för el. 

Trots de priseffekter som områdesindelningen medför, i synnerhet för kunder i 
södra Sverige, medför den nya reformen ändå en rad positiva effekter. Dels så ges 
incitament till etablering av elproduktion i södra Sverige vilket på längre sikt kan 
bidra till en ändrad balans mellan elproduktion och elförbrukning. Dels kommer 
de långsiktiga och kortsiktiga incitamenten för planering av ny elförbrukning hos 
framförallt stora användare bli mer korrekta. Utöver detta innebär 
områdesindelningen att Svenska kraftnät inte behöver göra prognoser och 
bedömningar om nätets kapacitet och uppkomsten av eventuella flaskhalsar. 
Istället tilldelar Svenska kraftnät numera endast kapacitet över snitten, vilket 
möjliggör ett mer effektivt nyttjande av nätet.  



Elområdena kommer bestå under överskådlig framtid  
men effekterna kommer troligtvis att lindras 

Eftersom bakgrunden till att Sverige delades in i fyra elområden den 1 november 
2011 var en anmälan från Dansk Energi hos EU:s konkurrensmyndighet som 
senare resulterat i ett tioårigt åtagande från Svenska kraftnät om en indelning av 
Sverige i fyra områden med gränser i snitt 1, 2 och 4 så innebär det att elområdena 
kommer att vara gällande under åtminstone tio år. 

Även om de långsiktiga investeringsincitamenten på sikt kan innebära ny 
produktion i södra Sverige så kommer de planerade förstärkningarna av stamnätet 
sannolikt få störst betydelse för hur stora prisskillnader som kommer att uppstå 
framöver. Närmast är det den så kallade Sydvästlänken som kommer att påverka 
kapaciteten i nätet och därmed även att minimera prisskillnaderna på kort sikt. 
Därmed kommer de negativa effekterna för kunderna i södra Sverige att lindras 
inom ett antal år. 

Ett regelverk för hur elområden kan ändras  
i framtiden är på väg 
Den nuvarande elområdesindelningen bestämdes av Svenska kraftnät för att 
uppfylla verkets bindande åtagande gentemot EU-kommissionen. Det enda som 
formellt reglerar elområdesgränserna är de så kallade nätavräkningsområden som 
Svenska kraftnät fastställer och meddelar till Nord Pool Spot. I praktiken innebär 
dock eventuella framtida förändringar av elområdesgränserna stora konsekvenser 
för samtliga aktörer på elmarknaden såsom elkunder, elproducenter, elhandlare, 
handelsplatser, traders med flera. Energimarknadsinspektionen anser därför att en 
ordning för hur processen för att ändra elområden ska gå till bör vara fastlagd.  

Energimarknadsinspektionen bedömer därför att det behövs ett regelverk för hur 
elområden kan ändras i framtiden. Av ett sådant bör det exempelvis framgå vilken 
instans som beslutar om nya elområdesgränser, eventuella varseltider samt vilka 
analyser som bör ligga till grund för ett beslut om nya elområdesgränser.  

Energimarknadsinspektionen kan konstatera att det inom ramen för samarbetet 
med ACER och ENTSO-E har utarbetats så kallade Network Codes som klarlägger 
hur processen för zonindelningar ska hanteras. Dessa rekommendationer bedöms 
bli legalt bindande för stamnätsoperatörer inom några år. Detta tillsammans med 
det faktum att den nuvarande elområdesindelningen beräknas kunna ligga fast i 
cirka 10 år innebär att Energimarknadsinspektionen gör bedömningen att det för 
närvarande inte finns något behov av kompletterande nationella bestämmelser. 
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1 Inledning 

Sedan 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Indelningen är ett 
resultat av flera processer som pågått under en längre tid och ett flertal 
utredningar under 2000-talet1. Eftersom det alltid kommer att finnas så kallade 
flaskhalsar i ett elsystem, vilka begränsar överföringskapaciteten mellan landets 
olika delar, så behövs en metod för att hantera de situationer då flaskhalsar 
uppstår. De metoder som är tillåtna i EU:s regelverk är mothandel och indelning i 
elområden.  

Marknadsdelning är en grundläggande princip på den nordiska elmarknaden 
sedan den bildades i mitten på 1990-talet. Fram till den 1 november 2011 utgjordes 
den svenska elområdesgränsen – till skillnad från i exempelvis Norge – av 
nationsgränsen. Nu återspeglar gränserna i stället var det de facto finns strukturella 
begränsningar av överföringskapacitet i nätet. 

Reformen med områdesindelningen hade främst som syfte att uppfylla gällande 
EU-lagstiftning och därmed underlätta den fortsatta integreringen av den 
europeiska elmarknaden och samtidigt bidra till att genom de prissignaler som 
etableras styra lokalisering av ny elproduktion och konsumtion samt styra 
förstärkningar av stamnätet. 

1.1 Uppdraget 
Regeringen gav i oktober 2011 Energimarknadsinspektionen följande uppdrag: 

”Till följd av en överenskommelse mellan Europeiska kommissionen och 
Affärsverket svenska kraftnät kommer Sverige den 1 november 2011 att 
övergå från ett system med endast ett gemensamt elområde (prisområde) till en 
indelning med fyra elområden. Denna nya indelning med områden inom landet 
kan komma att leda till att det periodvis kommer att vara varierande priser på elen 
i olika landsdelar. Regeringen anser att denna fråga kontinuerligt bör följas upp 
och ger därför Energimarknadsinspektionen i uppdrag att följa upp och analysera 
de eventuella prisskillnaderna på elpriset som införandet av fyra områden kan 
komma att innebära på den svenska elmarknaden och andra konsekvenser för 
elkonsumenternas möjligheter att vara aktiva på elmarknaden. 
 
Energimarknadsinspektionen bör även belysa andra konsekvenser för marknaden 
samt om lämpligt ge förslag till åtgärder som ytterligare kan förbättra marknadens 
funktion. Energimarknadsinspektionen ska särskilt utreda eventuella effekter för 
konkurrenssituationen på elmarknaden och grossistmarknadens funktion.  

Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen samråda med 
Affärsverket svenska kraftnät, Konsumentverket och Konkurrensverket…/” 

                                                           
1 Se sammanfattning av tidigare studier i bilaga 8. 
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Näringsdepartementet har beslutat, efter Energimarknadsinspektionens begäran, 
att hela uppdraget redovisas gemensamt senast den 15 maj 2012.  

Att uppdraget genomförs under perioden november 2011 till april 2012 innebär att 
tiden för analys är förhållandevis kort. Vidare analyseras en tidsperiod som ligger i 
omedelbar anslutning till implementeringen av elområden som metod för att 
hantera flaskhalsar i Sverige. Tillgänglig data kan därför inte anses vara 
heltäckande, och kan också innehålla läroeffekter, som delvis inte visar en 
representativ bild. Dessa faktorer begränsar de slutsatser som är möjliga att dra 
och också möjligheten för Energimarknadsinspektionen att kunna redovisa en 
komplett bild av vad införandet av elområden inneburit. Vidare har analyserna 
utförts under vintermånaderna vilket kan antas leda till ett annat resultat för vissa 
elområden än vad ett årligt genomsnitt skulle göra. Slutligen påverkas analyserna 
också av de speciella förutsättningar som råder under ett enskilt år. Under år 2011-
2012 är det till exempel fyllnadsgraden i vattenmagasin och kärnkraftreaktorernas 
utnyttjandegrad. 

Denna utredning ska mot bakgrund av ovanstående ses som en pilotstudie och 
även en metodutveckling för kommande uppföljningar och analyser av systemet 
med elområden. 

1.2 Projektorganisation 
Projektledare har varit Therese Lager. Därutöver har Sigrid Colnerud Granström 
och Jens Lundgren deltagit i arbetet.  

Energimarknadsinspektionen har genomfört uppdraget i samråd med Affärsverket 
svenska kraftnät, Konsumentverket och Konkurrensverket. Kontakt med de olika 
myndigheterna har skett genom en samrådsgrupp bestående av Roger Kearsley 
från Svenska kraftnät, Magnus Karpe från Konsumentverket, Stig-Arne Ankner 
från Konkurrensverket samt Therese Lager, Sigrid Colnerud Granström, Jens 
Lundgren och Tony Rosten från Energimarknadsinspektionen.  

Genom en referensgrupp har branschföreträdare och berörda 
intresseorganisationer getts möjlighet att följa arbetet och lämna synpunkter. 
Referensgruppen har haft följande sammansättning:  

 Elnätsupproret GGV 

 Energimyndigheten 

 E.ON 

 Fastighetsägarna 

 Fortum 

 Lunds Energi 

 Markedskraft 
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 Nasdaq OMX 

 Nord Pool Spot 

 Oberoende Elhandlare 

 Storuman Energi  

 Svensk Energi 

 Svenskt Näringsliv 

 Vattenfall 

 Villaägarna 

 Öresundskraft 
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2 Nya förutsättningar  
med elområden  

2.1 Bakgrund  
Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden. Bakgrunden till detta 
var att den danska intresseorganisationen Foreningen for Slutbrugere af Energi, 
FSE, 2003 anmält Svenska kraftnät till EU-kommissionen. Denna anmälan ledde 
inte till några åtgärder från kommissionens sida. Under 2006 anmäldes Svenska 
kraftnät av branschorganisationen Dansk Energi till kommissionen. I anmälan 
hävdades att Svenska kraftnät överträdde EG:s konkurrensregler i sin hantering av 
de interna flaskhalsarna i stamnätet. Dansk Energi menade att Svenska kraftnäts 
sätt att hantera flaskhalsar genom att reducera exporten till Danmark innebar en 
prioritering av svenska kunder framför danska. En tid därefter publicerade 
Energinet.dk en rapport som hävdade att den svenska hanteringen av 
Öresundsförbindelsen varit kostsamt för danska kunder, varefter den norska 
branschorganisationen Energibedriftenes Landsforening (EBL) gav Dansk Energi 
sitt stöd i frågan.  

I september 2008 antog Nordiska miniterrådet en handlingsplan för att mer 
målinriktat och effektivt påskynda utvecklingen av en gränslös nordisk marknad. 
En lydelse i denna handlingsplan var att ”de nationella systemansvariga 
myndigheterna ombeds att starta processen med att dela in det gemensamma nordiska 
börsområdet i ytterligare potentiella anbuds- och/eller prisområden med sikte på 2010”.  
Detta resulterade i att regeringen i regleringsbrevet för 2009 uppdrog åt Svenska 
kraftnät att inleda processen med att dela upp Sverige i ytterligare så kallade 
anmälningsområden till Nord Pool Spot AS. Den nya ordningen skulle, enligt 
uppdraget, genomföras så fort som det bedöms möjligt med hänsyn till dels de 
förändringar i IT-system som behöver genomföras, dels den finansiella 
marknadens behov av framförhållning. I mars 2009 överlämnade Svenska kraftnät 
en lägesrapport till Näringsdepartementet där det angavs att Svenska kraftnät 
hade för avsikt att utreda områdesindelning efter de snitt som begränsar 
överföringsförmågan inom landet.  

I april 2009 beslutade kommissionen att formellt pröva om Svenska kraftnäts 
begränsningar av elexport innebär ett missbruk av dominerande 
marknadsställning. Kommissionen föreslog vid ett möte med Svenska kraftnät den 
25 maj 2009 förlikning innebärande att Svenska kraftnät skulle åta sig att förändra 
rutiner för flaskhalshantering mot att kommissionen avskriver ärendet. I juni 2009 
presenterade kommissionen en preliminär bedömning i frågan, i vilken 
konstaterades att Svenska kraftnäts hantering av de interna flaskhalsarna i det 
svenska transmissionsnätet kan strida mot konkurrensreglerna i artikel 82 (numer 
102) i EG-fördraget. Kommissionen ombad Svenska kraftnät lista åtaganden för att 
åtgärda detta varefter fallet skulle kunna avskrivas. Utformandet av dessa 
åtaganden diskuterades mellan kommissionen och Svenska kraftnät under 
sommaren och hösten 2009 och Svenska kraftnät lämnade en första version till 
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kommissionen i september 2009. Kommissionen lämnade ut åtagandet på remiss 
(så kallad market test) och, efter inhämtade synpunkter från marknaden kom den 
tillbaka till Svenska kraftnät med begäran om vissa smärre ändringar. I januari 
2010 överlämnade Svenska kraftnät sina slutgiltiga åtaganden till kommissionen. I 
april samma år beslutade kommissionen att göra Svenska kraftnäts åtaganden 
bindande för en period om tio år.  

I oktober 2009 hade den rapport som tagits fram enligt uppdrag i regleringsbrevet 
överlämnats till Näringsdepartementet. Här förordades en indelning i fyra 
områden med gränser i snitt 1, 2 och 4. Flera aspekter togs i beaktande vid 
utredningen av hur många elområden Sverige skulle delas in i och var de skulle 
vara belägna. Ett av argumenten till förslaget var att den grundläggande 
principiella marknadsstrukturen, såsom utbud och efterfrågan, skulle skapa 
korrekta priser och långsiktiga prissignaler vilket ger incitament till effektiv 
lokalisering av produktion och förbrukning. 

Den 24 maj 2010 beslutade Svenska kraftnät om indelning av fyra elområden från 
och med den 1 november 2011.   

2.2 Flaskhalsar 
Det svenska stamnätet är ett växelströmsnät med överföringsmönster i nord-sydlig 
riktning. Förenklat kan sägas att stamnätet är byggt för att överföra producerad 
energi i norr till konsumenter i södra delarna av landet. Behovet av överföring 
varierar med förbrukningen (efterfrågan) och den hydrologiska situationen.  

Med flaskhals menas en sektion (snitt) i överföringsnätet som ofta riskerar att 
överbelastas. Överbelastning riskerar att inträffa när behovet (marknadens 
önskemål) av att överföra el genom ett snitt är större än vad som är fysiskt möjligt. 
Gränsdragningen för de fyra svenska elområdena följer tre av de vanligaste 
förekommande snitten som finns i elnätet. 

Det finns fyra snitt där flaskhalsar uppstår frekvent eller befaras kunna uppstå 
inom några år. Tre av dessa skär genom landet i öst-västlig riktning och riskerar 
överbelastas när elöverföringen går i nord-sydlig riktning. Den maximala 
överföringskapaciteten över respektive snitt är inte konstant, utan kan variera från 
timme till timme och dag till dag, beroende på såväl nätets konfiguration (till 
exempel om nätet är intakt eller om ledningar är urkopplade för underhåll), 
nationella produktions- och förbrukningsförhållanden samt import och export. 
Effektöverföringen får under inga omständigheter överskrida de bestämda 
värdena för maximal överföring. Marknaden disponerar all överföringskapacitet 
som är möjlig att erbjuda utan att riskera systemets driftsäkerhet. När 
kapacitetsgränsen i snitten riskerar att överbelastas blir överföringskapaciteten 
begränsad och prisskillnader uppkommer mellan elområdena. 

Systemansvariga Svenska kraftnät fastställer vilken maximal överföringsförmåga 
som finns i de respektive snitten samt övervakar flöden genom snitten och ser till 
att nätets kapacitet inte överskrids. Den tillåtna överföringen över snitten anges av 
Svenska kraftnät dagligen på timvis basis utifrån prognostiserad 
överföringskapacitet. Dessa uppgifter meddelas marknaden och benämns 
handelskapacitet. Hänsyn tas till säkerhetsmarginaler, underhållsarbeten och 



17 

andra tillfälliga förhållanden som påverkar kapaciteten. Kvarvarande 
handelskapaciteten efter dagen-före marknaden (elspot) revideras sedan löpande 
inför intradagsmarknaden. 

Stamnätet är dimensionerat på ett sådant sätt att handelskapaciteterna över snitten 
ibland innebär en begränsning av marknadens behov av överföringskapacitet. Det 
gäller för såväl låg- som höglasttider. Flaskhalsar uppstår under en relativt liten 
del av tiden och det skulle vara samhällsekonomiskt orimligt att dimensionera 
nätet på ett sådant sätt att begränsningar i överföringskapaciteten aldrig uppstod.  

2.3 Flaskhalshantering 
För att garantera en säker drift av stamnätet måste det finnas åtgärder att vidta för 
att de uppsatta överföringskapaciteterna i snitten inte ska överskridas. Svenska 
kraftnäts hantering av flaskhalsar sker på lång sikt genom planering och 
byggandet av ny stamnätskapacitet, i driftplaneringsfasen (dagen innan) och i 
realtid.  

Flaskhalshantering kan delas upp i tre kronologiska steg: 1) tilldelning av 
handelskapacitet, 2) vid behov marknadsdelning och 3) mothandel.  

1) Tilldelning av handelskapacitet innebär att Svenska kraftnät bedömer hur 
mycket kapacitet mellan två elområden som kan lämnas till marknaden med 
hänsyn till säker drift av systemet. Svenska kraftnät meddelar gränsvärden 
avseende handelskapacitet i snitten för nästkommande dag till marknaden via 
Nord Pool Spot före den aktuella dagens auktion på spotmarknaden och sedan 
anmäls kvarvarande handelskapaciteten löpande för intradagsmarknaden (elbas).  

2) Marknadsdelning innebär att den nordiska elmarknaden delas upp i mindre 
delmarknader med skilda elspotpriser (så kallade områdespriser). Detta sker 
endast när marknadens behov/önskemål att överföra el överskrider de av Svenska 
kraftnät fastställda maxkapaciteten i respektive snitt. En uppdelning i elområden 
med olika priser uppstår således endast när efterfrågan på överföring riskerar att 
överskrida den maximala överföringskapaciteten.  

3) Mothandel, såsom den nyttjas i Sverige mellan elområdena, sker i driftskedet 
och förklaras närmare nedan. 

2.3.1 Mothandel 

Mothandel, så som metoden nyttjas mellan elområden i Sverige, innebär att den 
systemansvariga, i driftskedet, beordrar ökad produktion eller minskad 
förbrukning på underskottssidan av snittet och samtidigt minskad produktion 
eller ökad förbrukning på överskottssidan. Denna åtgärd minskar överföringen 
genom snitten. Den ökade produktionen och minskade förbrukningen ersätts 
ekonomiskt inom prisramen för reglerkraftmarknaden. Mothandelskostnaderna 
täcks av flaskhalsintäkter2.  

Innan införandet av elområden hanterades flaskhalsar i de interna snitten primärt 
genom att begränsa export- eller importkapacitet. Mothandel var och är 

                                                           
2 Se avsnitt 2.4.1. 
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fortfarande en sekundär åtgärd som används i driftskedet när åtgärderna i 
driftplaneringsfasen (dagen före leverans) inte är tillräckliga.  

Mothandel tillämpas således under driftskedet då ett snitt riskerar att överbelastas 
till följd av att den verkliga överföringen inte överensstämmer med prognostiserad 
överföring, vilket kan bero på till exempel förändrade väderleksförhållanden eller 
störningar i nät, förbrukning eller produktion.  

2.4 Budgivning på elbörsen och flaskhalsintäkter 
Elpris per elområde och handlad volym bestäms på elbörsen Nord Pool Spot 
utifrån de köp- och säljbud som aktörerna sänder till Nord Pool Spot, inklusive 
tillgänglig nätkapacitet mellan elområdena. Aktörernas bud till marknaden är 
geografiskt definierade, det vill säga att elen köps och säljs inom geografiskt 
bestämda elområden. Detta innebär i förenklade termer att producenterna säljer 
den mängd el de, givet aktuellt pris, avser att producera i samma elområde som 
produktionen sker och för elleverantörer innebär det att de köper in el i samma 
elområde som försäljningen till slutkund sker.  

Från tid till annan händer det att den mängd el som marknaden önskar se 
transporteras mellan elområden är större än den tillgängliga 
överföringskapaciteten mellan elområdena. Det uppstår då flaskhalsar vilket leder 
till olika priser i de olika elområdena. Prisskillnaden indikerar att marknaden vill 
överföra mer el än vad som är praktiskt möjligt. Centralt i marknadsmodellen är 
att el flyter från ett lågprisområde till ett högprisområde. Den elproducent som 
säljer el i lågprisområdet får liksom köparna det pris som etableras i detta 
lågprisområde. Köparen i högprisområdet betalar det högre pris som etableras i 
detta högprisområde. Differensen mellan dessa två priser (multiplicerat med den 
överförda volymen) är det som utgör flaskhalsintäkterna. Dessa flaskhalsintäkter 
tillfaller nätägaren, vilket i Norden är stamnätsoperatörerna Svenska kraftnät, 
Fingrid, Statnett och Energinet.dk.  

2.4.1 Investeringar finansierade med flaskhalsintäkter 

De flaskhalsintäkter som uppstår inom landet mellan två elområden med olika 
priser benämns interna flaskhalsintäkter. Externa flaskhalsintäkter uppstår på 
överföringsförbindelser mellan Sverige och andra länder.  

De externa flaskhalsintäkterna regleras genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 714/2009 den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel och upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003. 

I artikel 16 framgår det hur hanteringen av flaskhalsar i nätet ska genomföras. Det 
framgår också hur inkomster från tilldelningen av sammanlänkningen ska 
användas. Svenska kraftnät redovisar årligen till inspektionen en prognos över hur 
flaskhalsintäkterna ska användas.  

De externa flaskhalsintäkterna ska enligt EUs gällande regelverk primärt användas 
till mothandel och nätinvesteringar. Om detta av någon anledning inte skulle vara 
möjligt kan delar av dessa redovisas som intäkt i Svenska kraftnäts redovisning 
under förutsättning att Energimarknadsinspektionen och berörda medlemsstater 
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godkänner beslut om detta. Resterande del ska placeras på ett internkonto till dess 
att det är möjligt att använda intäkterna till mothandel eller nätinvestering. 

Av punkten 6.6 i bilaga 1 till ovan nämnda förordning framgår att syftet med att 
använda av flaskhalsintäkterna för nätinvesteringar är att upprätthålla eller öka 
överföringskapaciteten samt att intäkterna helst ska användas till specifika 
fördefinierade projekt som lindrar den överliggande flaskhalsen i nätet och som 
även kan genomföras inom en rimlig tid.  

Gällande de interna flaskhalsintäkterna finns det i dagsläget inget regelverk för hur 
dessa ska användas. Svenska kraftnät använder de interna flaskhalsintäkterna till 
mothandel i driftfasen och för nätinvesteringar. 

2.4.2 Förändrade marknadsmekanismer 

Gränserna för elområdena i Sverige följer överföringsbegränsningar i stamnätet, de 
så kallade snitten. Elområdesgränsen följer geografiskt gränsen för befintliga 
nätavräkningsområden. Ett nätavräkningsområde kan enbart tillhöra ett elområde. 
Om matning sker från olika elområden ska nätavräkningsområdet tillhöra det 
elområde från vilket huvudelen av elen vid normaldrift matas. Svenska kraftnät 
kan på begäran av nätföretag ändra indelningen i nätavräkningsområden. Det 
innebär dock inte att elområdesindelningen ändras. Det är först vid större 
förändringar i stamnätet som Svenska kraftnät kommer att ompröva 
gränsdragningen mellan elområdena det vill säga nätavräkningsområdenas 
tillhörighet.3   

Det finns inget befintligt regelverk över hur man ska besluta eventuella förslag på 
ändrad indelning av elområdena. Ett beslut att ändra en gräns mellan två 
elområden kan få konsekvenser för alla elmarknadens aktörer. 

En effekt av områdesindelningen är, som redan konstaterats, att utlandshandeln 
inte längre behöver begränsas för att åtgärda interna begränsningar i 
överföringskapaciteter. I stället gäller att om överföringskapaciteten i ett visst snitt 
inte räcker till bildas olika prisområden4. Detta innebär att lika villkor gäller för alla 
i den nordiska marknaden oberoende av land samt att flaskhalshanteringen till ännu 
större del flyttats till spotmarknaden. Detta ger en ökad transparens beträffande 
var flaskhalsarna verkligen finns, något som är mycket viktigt för marknadens 
funktion och således en positiv effekt.  
 
Det är viktigt att poängtera att de fysiska förutsättningarna har förblivit 
oförändrade trots införandet av elområden. Överföringskapaciteten inom Sverige 
har inte ändrats på kort sikt och inte heller produktionskapaciteten eller 
efterfrågan har flyttats.  
 
Även Svenska kraftnät påverkas av den nya ordningen i sin funktion som 
systemansvarig. I den nya ordningen lämnar Svenska kraftnät dagen innan handel 

                                                           
3 Svenska kraftnät 2012, PM Principer för elområdesindelningen och nätavräkningsområdens 
tillhörighet till elområden. 
4 Det är produktions- och konsumtionsförhållanden, som förändras dagligen, mellan vinter och 
sommar, våtår, torrår etc. som är avgörande om överföringskapaciteten räcker till eller blir begränsad så 
att det uppstår olika prisområden. 
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den tillgängliga handelskapaciteten för alla snitt, såväl inom Sverige och mot 
utland, till elbörsen (Nord Pool Spot). Kapaciteterna publiceras på Nord Pool Spots 
hemsida efter priserna för det följande dygnet har beräknats. Före 
områdesindelningen var informationen om de interna snitten hemlig då aktörer 
kunde använda informationen strategiskt i sin budgivning. I och med att Svenska 
kraftnät nu mer transparent kan redovisa hur näten drivs blir det tydligt för 
aktörer hur Svenska kraftnät tilldelar marknaden handelskapacitet. Med 
elområden blir det genom prisskillnader tydligare huruvida 
överföringskapaciteten räcker till eller ej. Detta innebär också ökade möjligheter, 
med bättre verktyg, för Svenska kraftnät att driva systemet så effektivt som 
möjligt, både vad gäller tilldelning av kapacitet över snitten och att förlägga 
underhåll och service till tidpunkter med förväntad låg överföring för att inte 
påverka marknaden mer än nödvändigt. 
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3 Prisskillnader och konsekvenser 
för elkonsumenterna 

I samband med att Sverige delades in i fyra elområden den 1 november 2011 
förändrades förutsättningarna för elkunder, elhandlare och elproducenter. De 
förändrade förutsättningarna har lett till olika effekter på elpriset i olika delar av 
landet. Även möjligheterna att kunna välja elleverantör och avtalsformer har 
förändrats liksom konkurrenssituationen på elmarknaden. 

3.1 Prisutvecklingen på råkraftsmarknaden 
Efter elområdesindelningen beräknas ett spotpris på elbörsen Nord Pool Spot för 
varje elområde som nu finns i Sverige. Detta innebär att det kan bildas olika 
elpriser på olika platser i landet då elpriset kan skilja sig åt mellan de olika 
elområdena. Detta får effekter för både elkunder och elproducenter.  Detta system 
med elområden tillämpas sedan en lång tid tillbaka både i Norge och i Danmark. 
Figur 1 visar det genomsnittliga priset för ett dygn den 1 mars 2012 för alla 
områden i Norden. 

Figur 1 Spotpriser för alla nordiska områden, dygnsmedelpris 2012-03-01 
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Detta avsnitt beskriver prisutvecklingen på elbörsen efter indelningen för att se 
vilka priser som etablerats i de olika elområdena och hur ofta de olika elområdena 
utgör ett eller flera prisområden. Avsnittet beskriver också vilka prisskillnader som 
observerats sedan införandet.  

Det bör poängteras att de data som varit tillgängliga för analys är begränsade i sin 
omfattning. Den tidsperiod som analysen avser är förhållandevis kort (november 
2011-mars 2012). Vidare avser dataperioden vintermånaderna vilket är att betrakta 
som kalenderårets höglastperiod. Vintern under analysperioden har varit relativ 
mild med undantag för några kalla veckor i november och i februari. Detta 
påverkar i sin tur priserna på ett sätt som inte är representativt för en årlig 
översikt. Till detta ska läggas ett antal specifika förutsättningar för just de månader 
som analysen omfattar och som kan tänkas ha påverkat resultaten i viss 
omfattning. 

En sådan specifik förutsättning är den nya likströmsförbindelsen mellan Sverige 
och Finland, Fenno-Skan 25 som efter provkörning under november togs i full drift 
i mitten av december. Drifttagandet av Fenno-Skan 2 innebär att ytterligare 800 
MW i överföringskapacitet finns tillgängligt för marknaden. Den nya kabeln 
innebär att produktionsresurserna kan användas mer effektivt och ger också 
säkrare elförsörjning och lägre kostnader (tyvärr blev kabeln skadad av ett 
skeppsankare den 17 februari och bedöms inte vara åter i drift förrän tidigast i maj 
2012). Vidare är de problem med driftkapaciteten i de svenska kärnkraftverken 
som förekommit under analysmånaderna en faktor som påverkar utvecklingen 
under den specifika period som studerats. Minskad kapacitet från kärnkraftverken 
har inte bara inneburit minskad elproduktion utan sannolikt även högre priser och 
större prisskillnader genom att lägre produktionskapacitet bidrar till att 
kärnkraftverken inte kan stötta spänningen i stamnätet genom att leverera 
nödvändig reaktiv effekt, vilket i sin tur innebär att överföringskapaciteten 
minskar (se bilaga 5). En ytterligare aspekt är att analysen avser tidsperioden 
omedelbart efter införandet av elområden. Det kan inte uteslutas att marknadens 
aktörer agerat försiktigare än normalt i en situation där en så pass omfattande 
förändring precis har trätt i kraft. Osäkerhet, okunskap och tid för anpassning är 
faktorer som påverkar prisbildningen på en marknad med nya förutsättningar. Det 
är således av vikt att betrakta resultaten som presenteras utifrån de beskrivna 
förutsättningarna.  

3.1.1 Tydliga strukturella prisskillnader mellan norra och södra Sverige  

I figur 2 nedan visas hur spotpriserna i de fyra elområdena utvecklats sedan 
införandet av elområden. Figuren visar dygnsmedelpriserna per område i kronor 
per megawattimme. Som syns i figuren har priserna i de fyra elområdena under en 
större del av tiden legat nära varandra.   

 

 

 

                                                           
5 Beskrivning om Fenno-Skan 2: http://www.Svenska 
kraftnät.se/global/03_projekt/pdf/fennoskan/broschyr_fenno-skan_utg_20060116.pdf  

http://www.svk.se/global/03_projekt/pdf/fennoskan/broschyr_fenno-skan_utg_20060116.pdf
http://www.svk.se/global/03_projekt/pdf/fennoskan/broschyr_fenno-skan_utg_20060116.pdf
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Figur 2 Spotpriser dygnsmedel, SEK/MWh 

 

Källa: Nord Pool Spot 

Genom att analysera genomsnittspriserna kan man dock se att även om figur 2 
visuellt ger en bild av relativt små prisskillnader så har det under analysperioden 
förekommit skillnader i priset mellan de olika områdena.  

Tabell 1 Månatliga genomsnitt av timpriser (SEK/MWh) i de svenska elområdena  

 SE1  SE2 SE3 SE4 

November -11 380,03  380,03 397,45 455,69 

December -11 299,70 299,70 299,72 310,87 

Januari -12 328,61 328,61 337,96 338,49 

Februari -12 427,14 427,14 448,38 465,56 

Mars -12 264,75 274,41 274,41 280,18 

                     Källa: Nord Pool Spot 

Som syns i tabell 1 ovan har de genomsnittliga priserna i de två nordligaste 
elområdena, SE1 och SE2 i princip varit identiska medan både SE3 och SE4 haft 
högre priser. Det har följaktligen under analysperioden varit en uppenbar skillnad 
mellan norra och södra Sverige. Vidare har priserna i SE4 under den studerade 
perioden varit högre jämfört med övriga områden under samtliga månader. Det 
bör dock poängteras att prisskillnaden mellan SE3 och SE4 var markant större 
under november månad, då elområden infördes, jämfört med resterande månader. 
Orsaken till den tydliga skillnaden i november beror till stora delar på begränsad 
kärnkraftskapacitet vilket gjorde att överföringsförmågan mellan SE3 och SE4 
kraftigt reducerades av balanstekniska skäl. Även avsaknaden av Fenno-Skan 2 
bidrog till novembereffekten. 
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Tabell 2 Månatlig genomsnittlig prisskillnad (timpriser) mellan svenska elområden (SEK/MWh)  

 SE1-SE2 SE2-SE3 SE2-SE4 SE3-SE4 

November -11 0,00 17,42 75,66 58,24 

December -11 0,00 0,03 11,18 11,15 

Januari -12 0,00 9,35 9,88 0,52 

Februari -12 0,00 21,24 38,42 17,18 

Mars -12 9,66 0,00 5,77 5,77 

   Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

Storleken på prisskillnaden har varierat avsevärt mellan olika månader, vilket 
framgår av tabell 2 ovan. Tabellen visar genomsnittet av de timmar där 
prisskillnad har förekommit mellan områden. I figur 3 nedan illustreras hur 
priserna har varit differentierade mellan de svenska elområdena genom att varje 
elområdes genomsnittspris för analysperioden november till mars jämförts med 
priset i SE3.  

Figur 3 Skillnad i spotpris mellan elområden jämfört med priset i SE3 

 

Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

Analysen visar att priset i SE1 är tre procent lägre, priset i SE2 är drygt två procent 
lägre medan priset i SE4 är nästan fem procent högre. Slutkunderna i SE4 kommer 
i förlängningen att möta högre priser i större utsträckning än vad slutkunderna i 
SE1 och SE2 kommer att göra. Detta är en direkt konsekvens av det nuvarande 
nätets struktur samt var produktionskapaciteten i det svenska kraftsystemet finns. 

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

SE1 SE2 SE3 SE4



25 

3.1.2 Under drygt 80 % av tiden förekommer inte prisskillnader mellan 
angränsande områden men differenserna är stundtals mycket stora 

Att enbart analysera genomsnittliga prisskillnader har vissa begränsningar. Genom 
att komplettera analysen med att analysera hur ofta det uppstått prisskillnader 
mellan elområdena fås en mer nyanserad bild av hur stort problemet med 
begränsade överföringskapaciteter verkligen är. Detta görs i figur 4 och figur 5. 

Figur 4 Tid med prisskillnader mellan SE4 och SE3 (SEK/MWh) under den studerade perioden 

 

   Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

Figur 5 Tid med prisskillnader mellanSE4 och SE2 (SEK/MWh) under den studerade perioden 

 

   Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 
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Resultatet för den studerade perioden visar att prisskillnaderna mellan SE4 och 
SE3 samt mellan SE4 och SE2 i båda fallen i mer än åttio procent av tiden är noll, 
det vill säga under större delen av den studerade tidsperioden finns inga 
begränsningar att överföra den efterfrågade mängden el mellan områdena.  

Genom att dela upp prisskillnaderna ovan i hur stora de verkliga prisskillnaderna 
har varit kan det noteras att under nästan tre procent av tiden har prisskillnaden 
mellan SE4 och SE2 varit mer än 250 SEK/MWh. För SE4 och SE3 har denna 
prisskillnad iakttagits strax under två procent av tiden. Detta indikerar att det 
under större delen av antalet drifttimmar inte förekommit någon påtaglig 
prisskillnad men att när en sådan väl uppstår är differensen relativt stor. För att 
ytterligare utveckla analysen studeras de högst noterade prisskillnaderna mellan 
olika elområden, vilket visas i tabell 3. 

Tabell 3 Högst uppmätta prisskillnad mellan elområden (SEK/MWh)  

 SE1-SE2 SE1-SE3 SE1-SE4 SE2-SE3 SE2-SE4 SE3-SE4 

November -11 0 584,59 603,64 584,59 603,64 590,01 

December -11 0 9,24 246,01 9,24 246,01 246,01 

Januari -12 0 246,34 246,34 246,34 246,34 135,12 

Februari -12 0 1 144,68 1 144,68 1 144,68 1 144,68 815,86 

Mars -12 204,64 204,64 204,64 0 159,73 159,73 

   Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

Genom att studera de största prisskillnaderna som uppmätts mellan olika 
elområden samt under hur många timmar dessa förekommit kan konsekvenserna 
av elområden illusteras. Det bör noteras att begränsningar av 
överföringskapaciteten generellt infaller vid höglast, det vill säga under 
tidsperioder när konsumtionen är hög. Höglast korrelerar i allmänhet med högre 
elpriser.  

I figur 6 och figur 7 åskådliggörs hur prisskillnaderna mellan områden fördelar sig 
över dygnet. Flest timmar med begränsad överföringskapacitet och prisskillnader 
observeras för höglasttimmarna på morgonen och på eftermiddagen. 
Begränsningar i överföringskapaciteten är också betydligt vanligare dagtid än 
nattetid då överföringsproblem är i princip obefintliga. 
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Figur 6 Prisskillnadernas fördelning över dygnet mellan SE4 och SE3 

 
   Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

 

 

Figur 7 Prisskillnadernas fördelning över dygnet mellan SE4 och SE2 

 

Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

Vad som kan observeras är att den tidsmässiga strukturen för när begränsningar i 
överföringskapaciteten uppträder är likadan mellan norra och södra Sverige.  

För att förtydliga de ekonomiska effekterna av de observerade prisskillnaderna 
kan skillnaderna mellan elområdena uttryckas i procenttal som i figur 3 ovan, men 
även i termer av merkostnader för att konsumera el i ett område till det pris som 
observerats i ett angränsande område. Tabell 6 visar en sådan analys där priser 
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som observerats i SE3 multipliceras med elförbrukningen i SE1, SE2 och SE4.6 Om 
denna beräkning jämförs med de faktiska kostnaderna för förbrukningen i 
elområdena fås skillnaden i SEK som det hade inneburit att konsumera 
motsvarande mängd el till de priser som etablerats i SE3. Elförbrukningen avser 
den totala elförbrukningen per elområde under respektive månad.  

Tabell 6 Merkostnader i SEK för konsumtionen i SE1, SE2 och SE4 till priser som observerats i SE3 

  SE1 SE2 SE4 

Nov-11 -17 234 624 -21 765 107 129 130 551 
Dec-11 -27 869 -39 772 27 263 080 
Jan-12 -10 570 352 -15 430 232 1 366 746 
Feb-12 -24 003 767 -31 517 871 45 392 219 
Mar-12 -7 304 428 0 14 500 231 

Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

Tabell 6 visar att om SE1 och SE2 skulle ha betalat de priser som gällde för SE3 
skulle man varje månad betalat mer för förbrukningen än vad som i verkligen 
gjorts. SE1 och SE2 har i förhållande till SE3 haft ett lägre pris för sin konsumtion. I 
kronor räknat är effekterna relativt små, framförallt för december och för SE2 även 
i mars. Tabellen visar också att i november har kunderna i SE4 betalat 129,1 
miljoner kronor mer för sin förbrukning än om detta område haft samma priser 
som SE3. Utifrån tabell 6 kan sägas att den strukturella skillnad i pris som finns 
mellan södra och norra Sverige har potential att få stora ekonomiska konsekvenser 
för södra Sverige om överföringsförbindelserna inte räcker till. Samtidigt visar 
resultaten att norra Sverige faller relativt väl ut av effekterna från införandet av 
elområden. Det bör påpekas att dessa jämförelser är nationella och således inte 
beaktar eventuella priseffeker på en nordisk marknad. Hur elprisskillnaderna sett 
ut i exempelvis Danmark beaktas inte. 

3.2 Prisutvecklingen på slutkundsmarknaden  
för konsumenter 

Prisutvecklingen på slutkundsmarknaden påverkas av ett stort antal faktorer. 
Bland annat spotmarknaden och dess volatilitet har påverkan, men även den 
finansiella elmarknaden och konkurrensen på slutkundsmarknaden är avgörande 
för vilket pris som möter slutkund.  

Ett förväntat resultat av de olika spotpriser som uppstår i de olika elområdena var 
att även priserna till slutkund i de olika områdena skulle komma att variera.  

  

                                                           
6 De priser som använts för beräkningen är de elområdespriser som redovisas av Nord Pool Spot.  
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Tabell 4 nedan visar genomsnittspris per elområde under respektive månad.  

Tabell 4 Genomsnittliga priser per månad i öre/kWh7 

  Fast pris 1 år Fast pris 3 år Rörligt pris 

November SE 1 102,68 102,78 94,39 

 SE 2 102,81 102,87 94,45 

 SE 3 104,34 104,00 96,82 

 SE 4 112,35 112,63 104,34 

     

December SE 1 99,27 100,59 85,87 

 SE 2 99,45 100,67 86,07 

 SE 3 100,90 101,81 86,78 

 SE 4 108,96 110,68 89,80 

     

Januari SE 1 95,91 98,43 88,17 

 SE 2 96,18 98,46 88,10 

 SE 3 97,61 99,81 89,42 

 SE 4 105,26 108,03 89,42 

     

Februari SE 1 96,55 98,11 103,66 

 SE 2 96,73 97,94 103,33 

 SE 3 98,45 99,67 106,23 

 SE 4 104,67 107,06 108,39 

     

Mars SE 1 95,38 97,67 78,13 

 SE 2 95,78 97,51 78,81 

 SE 3 97,48 99,30 79,09 

 SE 4 103,17 106,19 79,68 

Källa: Elpriskollen.se, Energimarknadsinspektionen.  

 
Tabellen visar att SE1 har de lägsta priserna för alla avtal och att SE4 har de högsta 
priserna. Generellt gäller att de olika avtalen håller samma relation till varandra 
under alla månader, det vill säga att priset för treåriga fasta avtal är högre än för 
ettåriga fasta avtal som är högre än rörliga avtal, utom för februari där de rörliga 
priserna är högre än båda de fasta avtalspriserna. Detta kan förklaras av det kalla 
vädret under februari. 

Likt figur 3 illustrerar figur 8 hur priserna på slutkundsmarknaden i de olika 
områdena förhåller sig till priset i SE3, i procent, förperioden november till mars 
2012.   

 

                                                           
7 I SE1 tillämpas reducerad elskatt på 19,2 öre/kWh. Med undantag av några kommuner är skatten i 
övriga elområden 29,0 öre/kWh. 
http://www.skatteverket.se/download/18.5fc8c94513259a4ba1d800065227/Skattesatser+2012.pdf  

http://www.skatteverket.se/download/18.5fc8c94513259a4ba1d800065227/Skattesatser+2012.pdf
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Priset för fast avtal ett och tre år har under analysmånaderna förhållit sig lika för 
alla månader, för alla områden och illustreras därför i en gemensam linje i figuren 
nedan. Priset för rörliga avtal illustreras separat.  

Figur 8 Skillnaden i pris på slutkundsmarknaden mellan områdena 

 

Källa: Elpriskollen.se, Energimarknadsinspektionen.  

 

Kartläggningen visar att priserna på slutkundsmarknaden, med SE3 som 
jämförelsepunkt, skiljer mer för SE4 än vad gör för både SE1 och SE2. För de två 
fastaprisavtalen är priserna för SE4 knappt åtta procent högre i genomsnitt. För 
rörligt avtal är priserna drygt tre procent högre i samma område. För SE1 och SE2 
är priserna nära två procent lägre än priset i SE3 för både fasta och rörliga avtal. 

3.2.1 Prisskillnaderna mellan olika elområden avspeglas i slutkundspriserna  
för konsumenter 

Det är tydligt att de strukturella skillnader i elpriset som redovisades i avsnitt 3.1.1 
även har fått genomslag i elhandlarnas prissättning gentemot konsument, 
åtminstone för rörliga avtal. Det är naturligt eftersom det underliggande priset på 
el är lika för alla aktörer. En intressant fråga i sammanhanget är om ökningen av 
slutkundspriserna står i proportion till ökningen av de underliggande priserna på 
råkraftsmarknaden och den finansiella elmarknaden. Om ökningen är större så 
finns det flera möjliga förklaringsfaktorer: 

1) Ökade kostnader för finansiell risksäkring (hedging) 

2) Ökade marginaler, vilket i sin tur potentiellt skulle kunna bero på minskad 
konkurrens bland elhandlarna eller ökad risk för elhandlarna 

För att ytterligare förklara orsakerna till konsumenternas förändrade priser är det 
av intresse att studera elhandlarnas beteende och förutsättningar över tid genom 
att analysera hur elhandelsmarginalerna har utvecklats över tid.  
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Elhandelsmarginal har definierats som skillnaden mellan elhandelsföretagets 
inköpspris och försäljningspris8. Elhandelsmarginalen ska täcka 
elhandelsföretagets kostnader avseende bland annat administration, 
kreditförluster och så kallad profilkostnad. I elhandelsmarginalen ingår också den 
vinst som elhandelsverksamheten genererar. Det kan också vara ett sätt för 
elhandlaren att balansera kostnadsökningar inom företaget.  

Figur 9 Elhandelsmarginaler (öre/kWh) rörligt pris 

 

Källa: Elpriskollen.se, Energimarknadsinspektionen.  

 

Marginalerna för de rörliga priserna varierar under analysmånaderna i ett ganska 
väl avgränsat spann (6-8 öre/kWh i SE1-SE3 och något högre i SE4). Det är 
vanskligt att dra några slutsatser av data från en så kort tidsperiod. En möjlig 
förklaring är att utvecklingen över tid i priserna här beror på spotprisernas 
variationer inom månaden (skillnader mellan hög/låg-lastpriser). Eftersom 
leverantörerna sedan några år volymviktar/profiljusterar priserna på rörliga avtal, 
beror slutpriset en månad inte enbart på Nord Pools snittpris på spotmarknaden, 
utan också på hur stora skillnaderna har varit mellan priser på dagtid (höglast) 
jämfört med nätter och helger (låglast). När priserna varierar mycket mellan 
nätter/helger och dagar, ökar den så kallade profilkostnaden. Detta beror på att 
spotpriset korrelerar med kunders förbrukningsvariationer. Det är alltså under de 
dyrare timmarna som förbrukningen är som störst och priset är lågt under 
timmarna förbrukningen är låg. Det är rimligt att anta att det var ganska stora 
profilkostnader i december, då det var många helgdagar med låg last och därmed 
låga priser. Det är också rimligt att profilkostnaden gick upp i februari, då det var 
ett antal dagar i början av månaden med kallt väder och priserna på dagtid ökade 
till högre nivåer än i övrigt under året. Det är också rimligt (av samma skäl som 
ovan) att marginalerna i SE4 blir lite högre än i de övriga områdena, eftersom SE4 
inte sällan får större prisskillnader mellan hög- och låglastperioder. Högre 

                                                           
8 Se beräkningsmetod för elhandelsmarginal i bilaga 3. 
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marginaler, såsom de är definierade här, behöver alltså inte betyda högre vinst för 
elhandlaren utan kan bero på ökade profilkostnader. 

I figur 10 och figur 11 nedan visas beräknade elhandelsmarginaler för olika 
avtalstyper för den studerade perioden efter indelningen, december 2011 till och 
med mars 20129. Beräkningen utgörs av medelvärde för samtliga svenska 
elhandlare10 och anges i öre per kWh. Miljömärkta avtal utgör en egen nisch och 
kan därmed, för slutkund, bära andra incitament för avtalstecknade än ”vanliga” 
elavtal. Dessa typer av avtal har analyserats separat för att se om någon skillnad 
finns. Resultaten visar att elhandelsmarginaler för miljömärkta avtal inte avviker 
nämnvärt mot avtal utan specificerad elproduktion. Därav behandlas samtliga 
avtalstyper tillsammans. 

Vid införandet av elområdena fanns en osäkerhet gällande utvecklingen av 
inköpspris för el. Då valde vissa elhandlare att lägga till en så kallad 
prisjusteringsklausul i sina fastprisavtal. Klausulen innebär att elhandelsföretaget 
har rätt att ändra det avtalade priset både uppåt och nedåt inom ett visst intervall 
under pågående avtalsperiod. På elpriskollen.se visas inga avtal med 
prisjusteringsklausuler. Eftersom data hämtas från denna plats finns dessa därför 
inte med i analyser av fastprisavtal.  

Figur 10 Elhandelsmarginaler (öre/kWh) ettåriga fastprisavtal 

 

Källa: Elpriskollen.se, Energimarknadsinspektionen.  

 

 

 

                                                           
9 November saknas då inrapporteringen per elområde för det nya systemets första månad inte var 
fullständig.  
10 De avtal som är representerade på elpriskollen.se.  
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Figur 11 Elhandelsmarginaler (öre/kWh) treåriga fastprisavtal 

 

Källa: Elpriskollen.se, Energimarknadsinspektionen.  

 

Vad gäller de fasta priserna är det ganska tydligt att det är generellt lägst 
marginaler i SE3. Risken för prisskillnader och kostnader för prissäkring är lägre i 
SE3 vilket kan vara en förklaring till detta. Att marginalerna i de fasta prisavtalen 
ökar från februari till mars, kan primärt vara en konsekvens av att 
marknadspriserna (framför allt för återstoden av 2012) föll ganska kraftigt i mars 
och att det blir en eftersläpning så att inte priserna justerats ned i motsvarande 
mån under månaden. 

3.3 Priskänslighet av störningar på kraftmarknaden  
med elområdesindelningen 

Analyser av prisutvecklingen under de första fem månaderna med elområden 
visar att priserna varierat kraftigt såväl över tid som mellan områden. Under 
enstaka drifttimmar har prisdifferensen mellan områden varit mycket stor. En 
aspekt som hittills inte beaktats är hur priserna efter elområdesindelningen kan 
komma att påverkas vid extremsituationer och olika händelser som påverkar 
kraftsystemet. Detta har undersökts genom modellering av olika scenarier. Syftet 
är att redovisa hur olika scenarier av produktionsbortfall kan tänkas påverka 
prisskillnader mellan elområdena samt om den ökade överföringskapaciteten 
mellan SE3 och SE4 som följer med Sydvästlänkens införande får någon påverkan 
på scenariernas utfall. 

Energimarknadsinspektionen gav Sweco Energuide AB i uppdrag att, med Swecos 
egenutvecklade modell WiMo11, simulera prisdifferenser12 för Sveriges fyra 

                                                           
11 WiMo är en deterministisk timupplöst elmarknadssimuleringsmodell som simulerar prisutveckling 
och handel på elmarknader. Modellen är formulerad som ett optimeringsproblem vars målfunktion är 
att minimera systemkostnaden för att möta ett visst behov (elförbrukning).  
12 ”Prisdifferens” definieras som skillnader i pris i förhållande till priset i elområde SE1-2. Med andra 
ord 30 EUR/MWh i SE1-2 och 35 EUR/MWh i SE4 medför att prisdifferensen är 5 EUR/MWh(35-30=5).  
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elområden vid två olika scenarier samt ett antaget normalutfall. De olika 
modellscenarierna var:  

1) Ett normalproduktionsscenario, det vill säga normal tillgänglighet för alla 
kraftslag (kondenskraft, vindkraft, vattenkraft, kärnkraft etcetera) 
inklusive transmissionsförbindelser för samtliga modellerade områden,  

2) Ett scenario med kärnkraftsbortfall motsvarande 3000 MW i SE3, och  

3) Ett scenario utan vindkraftsproduktion i elområde SE4, i övrigt normal 
produktion i resterande elområden.  

Samtliga scenarier simulerades både med och utan Syd- och västlänken. 
Analyserna beskrivs summariskt nedan, för de fullständiga resultaten hänvisas till 
Swecos PM i bilaga 4. Analysen genomfördes genom att de modellerade 
scenarierna kördes för ett antal typveckor (sommar, vinter och höst/vår). 
Resultaten sammanställdes för respektive scenario och presenteras nedan.  

3.3.1 Resultat av simuleringarna 

Resultatet av normalscenariot visar att prisdifferenser primärt uppkommer under 
höglast (dagtid, vardag) mellan de tre nordligaste elområdena (SE1-2-3)13 och SE4. 
Den genomsnittliga prisdifferensen utan Sydvästlänken blev 3,9 EUR/MWh mellan 
elområde SE1-2-3 och SE414. I scenariot där Sydvästlänken fiktivt var installerad 
uppkom prisdifferenser primärt under vinterveckan, men vid avsevärt färre 
tillfällen än utan Sydvästlänken (109 respektive 1 timmar).  

Resultatet av scenario vindkraftbortfall i SE4 visar att prisdifferenser primärt 
uppkommer under höglast (dagtid, vardag) mellan elområde SE1-2-3 och SE4. Den 
genomsnittliga prisdifferensen utan Sydvästlänken blev 4,8 EUR/MWh mellan 
elområde SE1-2-3 och SE4. Med Sydvästlänken uppkom enbart prisdifferenser 
under den simulerade höstveckan (under 7 timmar). 

Vid simuleringar av kärnkraftbortfall i SE3 blev prisdifferensen mellan de svenska 
elområdena liten. Prisdifferenser uppkom under den simulerade vinterveckan 
mellan elområde SE1-2, SE3 samt SE4. Differensen uppkom under den simulerade 
vinter-referensveckan. Under övriga simulerade veckor blev differensen mellan 
elområde SE1-2 och SE4 noll. Med Sydvästlänken fiktivt installerad uppkom 
prisdifferenser endast under den simulerade vinterveckan. Den genomsnittliga 
differensen uppgick då till 0,1 EUR/MWh. Det bör uppmärksammas att reaktiv 
effekt inte är simulerad i WiMo, vilket kan resultera i att prisdifferenserna 
underskattas, framförallt i scenariot med kärnkraftsbortfall15. 

                                                           
13 Då det bedömdes att prisdifferens till följd av flaskhalsar mellan elområde SE1 och SE2 var 
försumbar aggregerades dessa två elområden. Dessa benämns hädanefter som elområde SE1-2. Vid 
vissa scenarier skiljer sig inte SE3 från SE1-2 och benämns då SE1-2-3. 
14 Medelvärde prisdifferens för de fyra olika årstiderna. 
15 Tillgången till kärnkraft påverkar överföringen söderut. Nätkapaciteten är dock inte strypt som en 
konsekvens av kärnkraftbortfallet. Delvis beror den justering på att utfallet beror på vilka reaktorer som 
har fallit bort. Storleken i prisdifferensen som uppstår beror också på hur mycket vatten som finns i 
systemet. Det blir störst differens när det är högt produktionstryck i norr. I de simulerade scenarierna 
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Figur 12 nedan visar ett utfall av simuleringarna. Figuren illustrerar hur priserna 
ändras under vintern för de tre olika scenarierna i alla områden med och utan 
Sydvästlänken installerad. 

Figur 12 Utfall av prisskillnader under vintern för tre olika scenarier  

 

Källa: Sweco Energuide AB och egen bearbetning 

 

Enligt simuleringsresultaten bidrar Sydvästlänken till att minska flaskhalsarna 
mellan de svenska elområdena för samtliga simulerade scenarier. Antalet timmar 
med prisdifferenser minskar från 328 (49 % av tiden) utan Sydvästlänken till 15 
timmar (2 % av tiden) med Sydvästlänken.  

De största prisdifferenserna uppkom vid scenariot helt utan vindkraftproduktion i 
elområde SE4 vintertid. Utan Sydvästlänken uppgick antalet timmar med 
prisdifferens till 385 (57 % av tiden) för ”vindscenariot”. Med Sydvästlänken 
reducerades antalet timmar med prisdifferens till 7 (1 % av tiden). Förklaringen till 
att de största prisdifferenserna uppkommer i detta scenario är att låg produktion 
av vindkraft i SE4 leder till att förbindelser mot angränsande elområde utnyttjas i 
högre grad. När maximal överföringskapacitet uppnås kan prisdifferens 
uppkomma mellan områden. Detta är vad som sker med ”vind”-scenariot då stora 
mängder relativt billig vattenkraft exporteras från SE1-2, Norge samt SE3 vilket 
leder till att överföringskapaciteten mellan SE3 och SE4 mättas fler antal timmar 
jämfört med normalscenariot16.  

Vad som bör poängteras är att det simulerade ”vindscenariot” är högst fiktivt i och 
med att det, på grund av den så kallade sammanlagringseffekten, bedöms 
osannolikt att all vindkraftproduktionen är minimal (läs noll) i SE4 medan den 
fortsatt är ”normal” i övriga omkringliggande elområden. Det kan därför 

                                                                                                                                                    
antogs normal vattentillgång. Antaget är också att reglerkapaciteten i Norge är opåverkad av eventuella 
flaskhalsar i Sverige. Det påverkar dämpande för differenserna i Sverige. 
16 Se appendix C i bilaga 4 för sammanställning av antal timmar med prisdifferens per scenario/vecka. 
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diskuteras huruvida detta scenario skulle simulerats med simultant låg produktion 
från vindkraft i till exempel elområde DK1-2. En hypotes är att flaskhalseffekter 
och prisdifferens då skulle öka mellan elområde SE1-2, 3 och 4.   

I scenariot med bortfall av kärnkraftproduktion i SE3 minskar prisdifferenserna 
mellan de olika svenska elområdena jämfört med övriga scenarier. Detta förklaras 
genom att kärnkraftbortfallet sker i elområde SE3 vilket leder till att importerad 
vattenkraft från elområde SE1-2 förbrukas i större utsträckning i elområde SE3. Ett 
scenario som sannolikt hade resulterat i stora prisdifferenser hade varit ett 
betydande bortfall av elproduktion i SE4, se scenario med vindkraftbortfall för 
förtydligande.  

Värt att notera är de höjda priserna för de svenska elområdena till följd av 
Sydvästlänken. Detta gäller för de flesta simulerade typveckor och scenarier. 
Förklaringen är att kapaciteten ökar genom Sydvästlänken vilket även ökar 
priskopplingen mellan samtliga svenska elområden och kontinenten. På 
kontinenten, där prisstrukturen till större del är driven av termisk elproduktion, 
har priset historiskt varit högre än i Nord Pool-området, vilket även kan 
observeras i simuleringar med WiMo (resultat redovisas i appendix). Huruvida 
kontinentens prisstuktur påverkar de svenska elområdena positivt eller negativt 
beror även det på fundamentala, nationella data såsom till exempel om det är 
torrår eller våtår och hur mycket det blåser i söder.  
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4 Konkurrens på elmarknaden och 
grossistmarknadens funktion 

I och med indelningen av Sverige i fyra elområden ökar Nord Pool Spots 
Elspotmarknad för Norden-Baltikum från tio till tretton elområden. Med fler 
elområden uppstår möjligheten till fler potentiella prisområdeskonstellationer och 
därmed också nya förutsättningar för marknadens aktörer. Detta kapitel avser att 
belysa och analysera hur elområdesindelningen av Sverige har kommit att påverka 
konkurrenssituationen på slutkundmarknaden och grossistmarknaden.  

Figur 13 Nordiska elområden och överföringsförbindelser mellan områden. 
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4.1 Elområden och prisområden 
För att åskådliggöra effekterna av indelningen i elområden har analyser av hur ofta 
Sverige har ett, två, tre och fyra priser, genomförts. Vidare har analyserats hur ofta 
varje elområde utgör ett isolerat prisområde samt hur ofta kombinationer av olika 
elområden bildar prisområden. Resultaten i tabell 5 visar hur ofta olika svenska 
elområden bildat gemensamma prisområden. Analyserade data, tabell 5 och tabell 
6, är för perioden november 2011 till och med februari 2012.  

Tabell 5 Pris- och elområdeskonstellationer i Sverige 

Områdeskonstellationer Procent av tiden 

Sverige 77,8 % 

SE1 och SE2 100 % 

SE1, SE2 och SE3 91,2 % 

SE3 och SE4 83,8 % 

 Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

 

I tabell 6 nedan visas hur ofta varje enskilt svenskt elområde har varit helt isolerat 
och bildat ett eget prisområde.   

Tabell 6 Elområden i Sverige är prisisolerade från alla nordiska områden 

Elområden  Procent av tiden  

SE1 0 % 

SE2 0 % 

SE3 0,1 % 

SE4 0,4 % 

Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

Tabell 6 visar att det är extremt ovanligt att svenska elområden är helt isolerade 
och bildar egna prisområden. För SE3 är det endast knappt 9 timmar av den 
studerade tidsperioden. För SE4 är motsvarande siffra 35 timmar. Som jämförelse 
kan nämnas att för 2009, det vill säga innan elområdesindelningen, utgjorde 
Sverige ett eget prisområde knappt 9 timmar (0,1 procent av tiden) och för 2010 
endast 1 timme. Övrig tid bildade Sverige tillsammans med andra nordiska 
elområden gemensamma prisområden.  

En analys av vanligt förekommande prisområdeskonstellationer för nordiska 
elområden presenteras i tabell 7 nedan. Analyserade data avser perioden 
november 2011 till och med februari 2012.  Resultaten visar hur ofta som de 
angivna elområdena ingår i konstellationer som bildar prisområden.17 Som 
tabellen visar utgör SE4 och DK2 ett gemensamt prisområde mycket stor del av 
tiden.  

                                                           
17 En bättre analys av områdeskonstellationer vore att analysera alla områdens priser förutsättningslöst 
för att se vilka områdeskonstellationer som är vanligast förekommande. På grund av tidsbrist har detta 
inte varit möjligt i denna utredning, det finns dock inget hinder att utföra en sådan analys i kommande 
uppföljningar. 
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Tabell 7 Utvalda pris- och områdeskonstellationer i Norden 

Områdeskonstellationer Procent av tiden 

SE4 och DK2 93,6 % 

SE3+ SE4 och DK2 78,1 % 

SE3+ SE4+ DK2 och FI 69,4 % 

SE3+ SE4+ DK2+ FI och NO1 56,1 % 

SE1+ SE2+NO3 och NO4 76,6 % 

SE1+ SE2+ NO3+ NO4 och FI 69,2 % 

Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

4.2 Konkurrensförutsättningar på grossistmarknaden 
Alltsedan elmarknaden reformerades 1996 har grossistmarknaden för el sträckt sig 
utanför Sveriges gränser. I dag är Sverige en del av en nordisk, till och med 
nordeuropeisk elmarknad. Elmarknadens specifika förutsättningar med 
begränsningar i de fysiska förutsättningarna att transportera el mellan olika 
områden tenderar dock att från tid till annan påverka förutsättningarna för 
konkurrensen på grossistmarknaden. En väl fungerande konkurrens på 
grossistmarknaden är viktig av flera anledningar. Den kanske viktigaste 
anledningen är att det pris som sätts på spotmarknaden, där grossistmarknaden är 
högst delaktig, är en av de största komponenterna i det pris som kunderna får 
betala för den el som de konsumerar. Detta gäller för såväl hushållskonsumenter 
som industrikunder, och både för kunder som har fasta avtal och kunder med 
rörliga elavtal. Fungerar inte konkurrensen på grossistmarknaden så kommer det 
att avspeglas i prissättningen på spotmarknaden och i förlängningen då även i 
prissättningen på den finansiella marknaden och i slutkundernas elpriser.      

Grossistmarknaden baserar sig på det Nordisk-baltiska börsområdet (i Nord Pool 
Spots Elspotmarknad), samt de export- och importmöjligheter som finns mellan 
delområdena och mot kontinenten och från Ryssland via etablerade kablar. Utan 
begränsningar i överföringskapaciteten skulle det Nordiska systempris som 
beräknas på Nord Pool Spot utgöra priset i samtliga Nordiska elområden. Dessa 
skulle således bilda ett enda prisområde och den enda relevanta grossistmarknaden 
för el. Med de begränsningar i överföringskapaciteten som idag faktiskt 
förekommer, minskar den relevanta marknadens geografiska omfattning och fler 
prisområden etableras. Det är följaktligen begränsningar i överföringskapaciteten, 
tillsammans med de för ögonblicket rådande produktions- och 
förbrukningsförhållandena, som avgör hur den relevanta grossistmarknaden ser 
ut.18 I och med att priserna på elbörsen sätts timvis kan också omfattningen av den 
relevanta grossistmarknaden och storleken på prisområdena variera timme för 
timme. För att kartlägga konkurrensförutsättningarna på grossistmarknaden är det 
därför naturligt att utgå från Nord Pools Spots elområden då begränsningar i 
överföringskapaciteten i elnäten innebär att den relevanta marknaden beror på hur 
de resulterande prisområdena ser ut. 

                                                           
18 Det är produktions- och konsumtionsförhållanden som förändras dagligen, mellan exempelvis vinter 
och sommar, våtår, torrår som är avgörande om överföringskapaciteten räcker till eller blir begränsande 
så att det uppstår olika prisområden. 
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Att analysera konkurrens och konkurrensförutsättningar på elmarknaden kan 
göras på flera sätt19. De olika metoderna har olika fördelar och nackdelar men det 
kan konstateras att det generellt är svårt att fastställa om marknadsmakt verkligen 
utnyttjats på den nordiska elmarknaden (Fridolfsson och Tangerås, 2009). I denna 
rapport görs inget anspråk på att försöka undersöka ett eventuellt utnyttjande av 
marknadsmakt. Istället ämnar rapporten undersöka om elområdesindelningen 
inneburit några förändringar för konkurrensförutsättningarna på 
grossistmarknaden. I avsnitt 4.2.1 analyseras konkurrensförutsättningar och 
potentiell marknadsmakt genom beräkningar av marknadskoncentration på 
grossistmarknaden. Analysen kompletteras i avsnitt 4.3 med en kvalitativ analys 
av marknadens förändrade förutsättningar och hur dessa påverkar 
konkurrenssituationen på grossistmarknaden. 

4.2.1 Kartläggning av marknadskoncentration med HHI 

Ett av de vanligaste måtten för att mäta potentiell marknadsmakt är Herfindahl-
Hirschman index (HHI), vilket baseras på de analyserade företagens 
marknadsandelar. Måttet beräknas genom att marknadsandelar för respektive 
företag på markanden kvadreras och summeras. Ju större ett företags 
marknadsandel är desto större genomslag får det på HHI.   
 
HHI:s övre gränsvärde är 10 000, vilket indikerar ett monopol (ett företag har 100 
procent av marknaden). Det nedre gränsvärdet är odefinierat men det går mot noll. 
Det vill säga, när HHI går mot noll går marknadsstrukturen mot fullständig 
konkurrens. I USA använder Department of Justice och Federal Trade Commission 
HHI för att kontrollera graden av koncentration på olika marknader. De 
gränsvärden som används är: 

• HHI mellan 1 000 och 1 800 - moderat koncentrerad marknad 
• HHI över 1 800 – koncentrerad marknad 

 
HHI används även av Europeiska konkurrensmyndigheten. Här är dock gränserna 
inte desamma som i USA. Den europeiska definitionen är:  

• HHI mellan 1 000 och 2 000 - moderat koncentrerad marknad 
• HHI över 2000 - högt koncentrerad marknad.  

 
För att beräkna HHI för företag aktiva på elmarkanden krävs information om 
installerad effekt eller producerad energi. Enligt bland andra IEA, 2005, är 
beräkningar utifrån installerad effekt ofta att föredra. HHI-beräkningar i denna 
rapport baseras på installerad effekt.20  
 
En begränsning med HHI är att måttet är statiskt och kan därmed inte fullt ut 
fånga de förutsättningar som finns för utövandet av marknadsmakt, vilket givetvis 
är ett problem vid analyserandet av en så pass dynamisk marknad som 
elmarknaden.21 Problem med marknadsmakt på grossistmarknader för el är dock i 

                                                           
19 Analyser av marknadsmakt kan grovt delas in i tre kategorier: strukturella index; beteendeindex och 
simuleringsmodeller (Newbery m.fl., 2004). En analys av marknadsmakt kan även kategoriseras utifrån 
vilken storhet som undersöks, marknaden som helhet eller enskilda företag. 
20 Svenska kraftnät 2009 och Pompe 2007 använder producerad energi vid beräkning av HHI varför 
resultaten inte är direkt jämförbara mellan dessa studier och denna. 
21 På den nordiska elmarknaden kan det förekomma situationer då en relativt liten marknadsandel 
möjliggör utövandet av marknadsmakt. Ur detta hänseende är HHI alltför statiskt och tar exempelvis 
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allmänhet positivt korrelerade med ägarkoncentrationen i utbudet av 
produktionskapacitet (Bergman, 2005) vilket ändå motiverar användandet av HHI 
för att följa utvecklingen av konkurrenssituationen på marknaden. Det är dock 
viktigt att notera att strukturella index som detta, enbart ger en indikation på 
potentialen för marknadsmakt. Det bör inte användas som instrument för att 
bedöma om en enskild aktör i realiteten utnyttjat sin potentiella marknadsmakt. 

4.2.2 HHI före områdesindelningen 

I tabell 8 nedan redovisas HHI-beräkningarna för vanliga områdeskonstellationer 
före den svenska elområdesindelningen. 

Tabell 8 HHI före elområdesindelningen 

Område HHI 

SE 1989 

SE+DK2 1645 

SE+FI 1300 

SE+DK2+FI 1139 

SE+NO1+NO2 1335 

SE+NO3+NO4 1577 

                    Källa: Svensk Energi och egna beräkningar 

 
HHI beräknat för den situation som rådde före elområdesindelningen, det vill säga 
med Sverige som ett prisområde blir för Sverige strax under 2000. Resultatet visar 
att Sverige som ett prisområde hade en relativt hög marknadskoncentration, vilket 
kan indikera potentiella problem med marknadsmakt. Samtidigt är det viktigt att 
poängtera att även när Sverige utgjorde ett område var det ovanligt att Sverige var 
isolerat från de övriga nordiska länderna. En stor del av tiden hade Sverige samma 
pris som ett eller flera av de övriga nordiska länderna. Resultaten visar också att 
graden av marknadskoncentration varierar något beroende på vilka 
områdeskonstellationer som analyseras. Det bör noteras att 
marknadskoncentrationen för samtliga konstellationer är lägre än för Sverige som 
isolerat prisområde. Att HHI förändras beroende på vilka elområden som bildar 
gemensamt prisområde beror på hur företagens marknadsandelar i de aktuella 
områdena förändras utifrån vilka elområden som bildar ett gemensamt 
prisområde. Allt annat lika får ett företag med produktion i endast ett elområde en 
lägre marknadsandel i ett större prisområde. Detta då ett prisområde bestående av 
flera elområden rymmer mer installerad kapacitet, vilket ger en minskad HHI-
koncentration. 

4.2.3 HHI för isolerade elområden efter områdesindelningen 

Som beskrevs inledningsvis i kapitel 4 så innebär uppdelningen av Sverige i fyra 
elområden att Nord Pools spotmarknad utökas från tio till tretton elområden. I 
tabell 9 nedan redovisas HHI-beräkningar för isolerade elområden.22  

                                                                                                                                                    
inte hänsyn till marknadsandelarna under en specifik timme. HHI tar i sin grundform inte heller 
hänsyn till t.ex. begränsad överföringskapacitet eller samägande.  
22 Elområde Estland är exkluderat på grund av ofullständiga data. 
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Tabell 9 HHI Isolerade elområden 

Område HHI Område HHI 

SE1 6375 FI 1609 

SE2 1866 NO1 2660 

SE3 1956 NO2 2301 

SE4 2325 NO3 2772 

DK1 1010 NO4 4037 

DK2 3869 NO5 2709 

   Källa: Svensk Energi och egna beräkningar  

Tabell 9 visar att när elområdena är helt isolerade från andra elområden är 
marknadskoncentrationen ofta relativt hög. Det är endast DK1 och Finland som 
med gällande gränsvärden kan sägas ha medelhög marknadskoncentration 
(mellan 1000 och 1800). Övriga områden karaktäriseras av hög 
marknadskoncentration (över 1800). I Sverige är det i synnerhet SE1 som särskilt 
utmärker sig avseende hög marknadskoncentration.  

Vid en jämförelse med tabell 9, med Sverige som ett elområde, kan konstateras att 
SE1 och SE4 har betydligt högre HHI än hela Sverige som ett elområde. SE2 har ett 
något lägre HHI medan SE3 kan sägas vara på samma nivå som Sverige som ett 
elområde. Utifrån detta kan det sägas att områdesindelningen av Sverige skapade 
två elområden där konkurrensförutsättningarna i HHI-termer är ungefär som 
tidigare, men även ett elområde där konkurrensförutsättningarna försämrats och 
ett elområde där konkurrensförutsättningarna påtagligt försämrats och den 
potentiella marknadsmakten blivit större. Som påtalats tidigare ska HHI-
beräkningarna tolkas försiktigt; Måttet ger endast indikation om potentiella 
problem med marknadsmakt men säger inget om huruvida denna faktiskt 
utnyttjas. 

4.2.4 HHI för prisområdeskonstellationer efter områdesindelningen 

Beräknade HHI i tabell 9 visar marknadskoncentrationen för de olika elområdena 
när dessa är isolerade från andra elområden. Som beräkningarna i kapitel 4.1 visar 
är det förhållandevis sällan som varje enskilt elområde också utgör ett isolerat 
prisområde. I de flesta fall bildar minst två elområden ett gemensamt prisområde. 
För att göra en mer rättvis beskrivning av konkurrensförutsättningarna och 
marknadskoncentrationen i Sverige behövs även analys av de elområden som 
vanligen bildar gemensamma prisområden. Således behövs analys av de 
prisområdeskonstellationer som faktiskt uppkommit.  

I tabell 10 nedan redovisas resultaten av HHI beräkningar för de 
områdeskonstellationer som är vanligt förekommande för den nordiska 
elmarknaden och som visas i tabell 7 i kapitel 4.1. 
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Tabell 10 HHI för svenska områdeskonstellationer  

Område HHI Procent av tiden 

SE1 + SE2  2920 100 % 

SE1 +SE2 + SE3  2232 91,2 % 

SE3 + SE4  1715 83,8 % 

 Källa: Svensk Energi, Nord Pool Spot och egna beräkningar 

Resultaten som redovisas i tabell 10 indikerar att marknadskoncentrationen för 
svenska områdeskonstellationer är ganska höga. Jämfört med isolerade elområden 
så har HHI förbättrats för både SE1 och SE4. Tabellen visar att 
marknadskoncentrationen för prisområde SE3 + SE4 faktiskt är lägre än vad som 
var fallet för elområde Sverige innan områdesindelningen. 

Tabell 11 HHI för vanliga nordiska områdeskonstellationer 

Område HHI Procent av tiden 

SE4 + DK2  1734 93,6 % 

SE3 +SE4 + DK2 1338 78,1 % 

SE3 + SE4 + DK2 + FI 958 69,4 % 

SE3 + SE4 + DK2 + FI + NO1 779 56,1 % 

SE1 + SE2 + NO3+ NO4 1913 76,6 % 

SE1 +SE2 + NO3+ NO4 +FI 996 69,2 % 

                Källa: Svensk Energi, Nord Pool Spot och egna beräkningar 

När det gäller HHI för vanliga nordiska prisområdeskonstellationer som visas i 
tabell 11 ovan, så visar analysen att om SE4 hänger ihop med SE3, DK2 och FI så 
tangerar HHI en koncentrationsnivå som kan betraktas som måttlig.23 Vad som 
kan noteras är att för södra Sverige verkar uppdelningen i elområden renderat i 
bättre konkurrensförutsättningar (lägre HHI) vid de tidpunkter som elområdena i 
södra Sverige håller ihop med angränsande länder. Vad gäller norra Sverige så 
behöver SE1 hålla ihop med flera andra elområden (till exempel SE2, NO3 
ochNO4) för att HHI ska bli lägre än för det tidigare elområdet Sverige. 

Som tidigare diskuterats är det begränsningar i överföringskapaciteten, 
tillsammans med rådande produktions- och förbrukningsförhållanden, som timme 
för timme, avgör vilka prisområden som etableras i det nordiska handelsområdet. 
Detta faktum gör det problematiskt att ange den verkliga konkurrenssituationen i 
de svenska elområdena. Det kan konstateras att när elområdena är helt isolerade är 
marknadskoncentrationen hög i SE1 och i SE4. SE2 och SE3 har lägre 
marknadskoncentration och verkar därmed internt ha bättre förutsättningar för 
fungerande konkurrens. Vad gäller hur förutsättningar förändrats från före 
elområdesindelningen har situationen blivit sämre för SE1 och SE4 som nu har ett 
högre HHI, medan situationen för SE2 och SE3 är ungefär densamma som innan 
indelningen. 

                                                           
23 I HHI-beräkningarna har inte överföringskapacitet från intilliggande elområden eller utomnordiska 
länder inkluderats. Om överföringskapacitet från till exempel Tyskland skulle räknas in i HHI för DK2 
skulle marknadskoncentrationen i DK2 sjunka. Genom att exkludera importmöjligheterna har således 
marknadskoncentrationen överskattats något. 
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4.3 Områdesindelning och marknadsmakt 
I avsnitt 4.2.4 presenterades resultaten av beräkningar avseende 
marknadskoncentration för de olika elområdena. Resultaten visar att såväl 
isolerade elområden som flera prisområdeskonstellationer har hög 
marknadskoncentration. Resultaten visade också att situationen i de olika 
elområdena skiljer sig åt och att konkurrensförutsättningarna varierar beroende på 
vilka elområden som för den givna timmen bildar gemensamt prisområde. Som 
redan belysts indikerar HHI endast potentiell marknadsmakt och därmed bara är en 
möjlig indikation på marknadsmaktsproblem. Högt koncentrerade områden kan 
betyda att konkurrenssituationen är ansträngd, men koncentrationen i sig behöver 
inte vara ett problem om företagen inte utnyttjar sin position. För att kunna avgöra 
om den potentiella marknadsmakten utnyttjas också i verkligheten krävs 
ytterligare analys av marknadsaktörernas beteenden vilket inte ryms inom ramen 
för det här uppdraget. Istället undersöks i avsnitt 4.3 hur områdesindelningen 
påverkat grossistmarknadens möjligheter att fungera på ett så bra sätt som möjligt. 

4.3.1 Strukturella förändringar och obalanser mellan områdena 

I diskussionen om förändrade förutsättningar för konkurrensen på 
grossistmarknaden är det viktigt att komma ihåg att de fysiska förutsättningarna 
inte ändrats när Sverige delades in i fyra elområden. Produktions- och 
förbrukningsstrukturen är densamma och så även överföringsnätet. Samtidigt är 
det andra delar av marknadens funktioner som påverkas av områdesindelningen.  

Ett exempel på detta är förändringen av den relevanta grossistmarknaden som 
diskuterats i kapitel 4.1 ovan. En effekt av att den relevanta marknaden förändrats 
i och med områdesindelningen är hur den lokala balansen mellan utbud och 
efterfrågan i vart och ett av de olika elområdena har förändrats. Inom Sverige är 
utbud och efterfrågan relativt väl balanserad. Men så behöver inte vara fallet i vart 
och ett av elområdena vilket också kan påverka marknadens funktion. I princip all 
vattenkraft finns i norra Sverige medan en relativt liten del av förbrukningen sker 
där24. Norra Sverige är med andra ord ett överskottsområde. Mellersta Sverige 
(SE3 framförallt) har en mer balanserad situation där utbud och efterfrågan ligger 
rätt nära varandra. I södra Sverige däremot (SE4) är situationen så att den möjliga 
produktionen är liten i förhållande till den efterfrågan och konsumtion som finns i 
området. Södra Sverige är därmed ett underskottsområde som är i behov av 
införsel av el in i området för att utbud och efterfrågan ska klarera.25 Det är vid 
timmar med hög konsumtion och hård belastning på nätet som obalanserna i SE4 
blir tydliga. El kan transporteras in i SE4 antingen norrifrån eller söderifrån. Om 
inte tillräckligt med vattenkraftsel kan transporteras från Norrland krävs import 
från Danmark, Polen och Tyskland för att möta efterfrågan i SE426.   

En effekt av den obalans som finns mellan tillgång och efterfrågan på el i SE4 är att 
priserna i SE4 som underskottsområde från tid till annan kan komma att vara 
högre än i andra svenska elområden. Även om priset i grund och botten beror av 

                                                           
24 Se Svenska kraftbalansen vintern 2010/2011 och 2011/2012, bild från Markedskraft i bilaga 6. 
25 I kapitel 5 diskuteras problem med balansen mellan utbud och efterfrågan för den finansiella 
marknadens funktion. 
26 Se Max NTC, bild från Entsoe 2011-10-10. 
http://www.nordpoolspot.com/Global/Download%20Center/TSO/Max_NTC_20111010_valid-from-15-
Dec.pdf  

http://www.nordpoolspot.com/Global/Download%20Center/TSO/Max_NTC_20111010_valid-from-15-Dec.pdf
http://www.nordpoolspot.com/Global/Download%20Center/TSO/Max_NTC_20111010_valid-from-15-Dec.pdf
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utbud och efterfrågan beror det slutliga priset av vilka produktionsresurser som 
för stunden finns att tillgå för att möta efterfrågan samt produktionskostnaden för 
att köra dessa. I och med begränsningar i överföringskapaciteten mellan norra och 
södra Sverige kan inte vattenkraft obegränsat transporteras till SE4 varvid annan 
kraftproduktion, lokalt i område SE4, eller import behöva utnyttjas.  

Genom att priset på spotmarknaden blir högre i eventuella underskottsområden än 
i överskottområden ges tydliga signaler till marknaden. Höga priser i ett område 
ger incitament till ökad produktion och till mer sparsam förbrukning, medan låga 
priser ger incitament att förlägga förbrukning i området. Mer långsiktigt, allt annat 
lika, bör detta leda till att ny produktion och ny förbrukning gynnas av att 
lokaliseras till ”rätt områden”.27 Prissignaler tydliggör även var investeringar i 
nätet behövs.28 

Genom införandet av elområden har också budgivningsproceduren på Nord Pools 
spotmarknad förändrats. Innan områdesindelningen utgjorde Sverige ett enda 
elområde och producenter bjöd in sin kapacitet till område Sverige likväl som 
köpare la in sina köpbud för område Sverige oavsett var i Sverige det planerade 
uttaget var. Efter områdesindelningen bjuder producenterna in sin kapacitet i det 
elområde där produktionen är placerad och köparna lägger sina köpbud i det 
elområde där uttaget av elen är tänkt att ske. Förändringen innebär också att 
producenterna kommer att erhålla det pris för sin el som etableras i det aktuella 
elområdet likväl som köparna kommer att få betala det aktuella elområdespriset.  
 

4.3.2 Ökad transparens och ändrade förutsättningar för strategisk budgivning 

De problem som kan uppstå med den marknadskoncentration som HHI-analysen i 
avsnitt 4.2.1 indikerar är i första hand att aktörer med dominerande ställning 
otillbörligt använder sin position och genom strategisk budgivning maximerar sin 
vinst.29  

Potentialen till strategisk budgivning fanns redan innan områdesindelningen. Det 
som är nytt är att förutsättningarna för detta delvis har förändrats i och med 
elområdesindelningen då svenska producenter numera bjuder in sin kapacitet till 
spotmarknaden i det elområde där produktionen är placerad. Med den modell 
som användes före 1 november 2011 begränsade Svenska kraftnät export (och/eller 
import) varefter det skedde mothandel i driftskedet.30 I och med 
områdesindelningen begränsar inte längre Svenska kraftnät utlandshandeln för att 
åtgärda interna begränsningar i överföringskapaciteten. Detta innebär en 
                                                           
27 Etablering av ny produktionskapacitet är vanligen förknippat med långa handläggningstider och 
även restriktioner vad gäller möjligheter att nyetablera vissa typer av produktion (framförallt kärnkraft 
och vattenkraft). 
28 Att i stället hålla samman olika elområden med hjälp av mothandel innebär istället att dessa signaler 
inte når alla marknadsaktörer då efterfrågesidan inte upplever några skillnader i priset mellan 
områden. De incitament som mothandel ger når endast de aktörer som disponerar lämpliga 
reglerresurser, och därmed är aktiva i mothandeln. 
29 I vissa elbristsituationer så kan även små elproducenter vara marknadspåverkande vid budgivning in 
på Elspot eller reglerkraftsmarknaden. Det vill säga även små aktörer kan agera strategiskt vid 
budgivning. 
30 Mothandel används som tidigare enbart i driftskedet och har således inte förändrats. Förändringen 
med uppdelning av Sverige i flera områden har således endast påverkat förhållandena i 
planeringskedet. 
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förskjutning av handel och konkurrens mot Elspotmarknaden vilket också ger en 
ökad transparens och ett effektivare nyttjande av överföringsnätet, något som är 
mycket viktigt för marknadens funktion och således en klart positiv effekt.  

Med införandet av elområden följer även att Svenska kraftnät i sin funktion som 
systemansvarig dagen innan handel tilldelar maximalt tillgänglig handelskapacitet 
för alla snitt, något som även det ökar transparensen. 

Införandet av elområden innebär också att Svenska kraftnät fått bättre möjligheter 
att driva systemet så effektivt som möjligt. Innan elområdenas införande var 
Svenska kraftnät tvunget att göra bedömningar för flöden över snitt 2 och snitt 4 
för nästkommande dag (i förhållande till överföringsgränserna i dessa snitt, till 
exempel om det blir import eller export från Norge, Finland och Jylland) för att vid 
behov begränsa export till Själland, Tyskland och Polen. Med det nya systemet 
med elområden behöver Svenska kraftnät inte göra dessa bedömningar utan 
tilldelar istället handelskapacitet i snitten för nästkommande dag. Givet den 
tilldelade handelskapaciteten är det sedan spotmarknadens uppgift att, utifrån 
utbud och efterfrågan, säkerställa att den tilldelade kapaciteten utnyttjas på 
effektivaste sätt. 

För marknadens aktörer innebär de förändringar som skett även att nya 
förutsättningar skapas för hur de ska agera när de lägger bud till spotmarknaden. 
Som beskrivits ovan får en producent det pris som etableras i det prisområde där 
dennes produktion befinner sig. Det vill säga en elproducent kan på 
Elspotmarknaden få olika priser beroende på vilka prisområden som etableras. 
Med elområden skapas därmed incitament, i alla fall i teorin, för 
elkraftsproducenter i överskottsområden att minimera flaskhalsarna för att 
undvika prisskillnader inom landet.31 Det är dock för tidigt att kunna dra några 
slutsatser om detta verkligen är ett reellt fenomen. För denna analys krävs mer tid 
och mer data. 

4.4 Konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden 
Inför införandet av elområden diskuterades om antalet elhandlare i de olika 
områdena skulle komma att påverkas av uppdelningen och om en eventuell 
minskning av elhandlare i vissa områden skulle komma att påverka konkurrensen 
och slutkundens möjlighet att agera aktivt på elmarknaden. Innan indelningen 
fanns enligt statistik från Elpriskollen.se cirka 120 aktiva elhandlare i Sverige. 
Statistiken säger däremot ingenting om alla elhandlare var aktiva över hela Sverige 
eller om det fanns små lokala och kommunala elhandlare som endast verkade i sitt 
närområde. Med indelningen i elområden tydliggörs hur elhandlarna väljer att 
agera geografiskt. Det bör också sägas att det inte finns någon statistik som visar 

                                                           
31 Incitamentsstrukturen påverkas självklart av om elproducenten har anläggningar i både överskotts- 
och underskottsområdena men även av till hur stor del producenten har sålt sin produktion på förhand 
(terminskontrakt). Allt annat lika, desto större del av produktionen som sålts i förväg desto mindre 
incitament att påverka flaskhalsarna. 
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på att det totala antalet elhandlare i Sverige har minskat i och med införandet av 
elområden.32  

I figurerna nedan visas, för respektive elområde, antalet elhandlare som erbjuder 
en eller flera typer av avtal i kategorierna ettåriga fastprisavtal och treåriga 
fastprisavtal. Samtliga data kommer från Elpriskollen.se.  

Antalet elhandlare som erbjuder rörliga avtal finns inte med i analysen för mars. 
Detta till följd av bristfälliga data för analysperioden. Sedan första februari finns ett 
nytt inrapporteringssystem för elhandlare till Elpriskollen. De elhandlare som inte 
rapporterar in korrekta data i tid gällande rörliga avtal tas bort från databasen tills 
data inkommit eller genomgång av databasen skett av inspektionen. I och med att 
detta är ett nytt inrapporteringsförfarande förekommer en del felaktigheter och 
sena inrapporteringar, vilket gör att det i Elpriskollen syns färre elhandlare än vad 
som finns i realiteten. Då det inte skett någon revidering av inkommen data medan 
analyserna genomförts kan inte antalet enhandlare för rörliga avtal användas.  

Figur 14 visar antalet elhandlare om erbjuder de tre olika avtalskategorierna i 
SE133. Flest antal elhandlare erbjuder ettåriga fastprisavtal.  

Figur 14 Antal elhandlare som erbjuder avtal i SE1 

 

Källa: Elpriskollen.se 2011-12-22 och 2012-03-31.  

 

 

  

                                                           
32 Det kan noteras att alla avtalsformer som elhandlare erbjuder inte är möjliga att notera på 
Elpriskollen.se. Det är följaktligen möjligt att antalet elhandlare som erbjuder avtal underskattas genom 
att data från Elpriskollen används. 
33 Se vilka elhandlare som erbjuder avtal för varje område i bilaga 7. 
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Figur 15 visar antalet elhandlare som erbjuder avtal i SE2. Som synes är antalet 
snarlikt SE1.   

Figur 15 Antal elhandlare som erbjuder avtal i SE2 

 

Källa: Elpriskollen.se 2012-12-22 och 2012-03-31. 

Som figur 16 visar är SE3 det område som har flest aktiva elhandlare. Den inbördes 
fördelningen mellan de tre avtalskategorierna skiljer sig mellan elområde 1 och 2 
och område 3 där elhandlare som erbjuder ettåriga fastprisavtal och rörliga är flest 
till antalet följt av elhandlare som erbjuder treåriga fastprisavtal. I SE3 är antalet 
elhandlare med rörliga avtal flest till antalet. Skillnaden är dock mycket liten och 
beror troligen på bristande inrapportering eller dylikt.   

Figur 16 Antal elhandlare som erbjuder avtal i SE3 

 

Källa: Elpriskollen.se 2012-12-22 och 2012-03-31. 
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SE4 skiljer sig jämfört med de övriga områdena i det avseende att det 
sammanlagda antalet elhandlare är färre. Den inbördes jämförelsen inom SE4 
skiljer sig också jämfört med de andra områdena då det i SE4 under december var 
flest antal elhandlare som erbjöd rörliga avtal.  

Figur 17 Antal elhandlare som erbjuder avtal i SE4 

 

Källa: Elpriskollen.se 2012-12-22 och 2012-03-31. 

Genomgående för de olika elområdena är att antalet elhandlare som erbjuder 
kontrakt är färre än det totala antalet elhandlare för hela landet. Orsakerna till 
detta är flera och diskuteras nedan. Förutsatt att antalet aktiva elhandlare per 
elområde har minskat efter områdesindelningen är en viktig fråga om antalet 
elhandlare fortsatt är tillräckligt många för att säkerställa god konkurrens och för 
att säkerställa kundernas möjligheter att agera aktivt på marknaden. En 
grundläggande tanke vad gäller konkurrens är att ju fler företag som konkurrerar 
om kunderna desto bättre är konkurrensen på marknaden. Dock kan ett mindre 
antal företag vara tillräckligt för att konkurrensen ska vara god. Det minsta antalet 
konkurrerande företag för de studerade kontraktstyperna ovan är 33 företag. Givet 
den forskning som finns behövs det åtminstone fem företag för god konkurrens34. 
Därmed torde konkurrensförutsättningen avseende antal elhandlare i de olika 
elområdena alltjämt vara god. 

Det bör påtalas att den skillnad som i figurerna påvisas i antalet elhandlare som 
erbjuder rörliga avtal mellan SE4 och de övriga tre elområdena till viss del beror på 
att elhandlare i SE4 valt att erbjuda sina avtal i hela landet. Det medför inga större 
merkostnader för en elhandlare i SE4 att erbjuda avtal anpassade för SE4 i hela 
landet, även om antalet tecknade avtal inte ökar markant. För en elhandlare i SE1 
innebär det dock en merkostnad att erbjuda avtal i SE4 då en annorlunda 
risksituation föreligger och andra priser måste beräknas för att dessa avtal ska bära 

                                                           
34 Forskningsresultat visar på att det behövs fem likvärdiga företag eller fler för att bra konkurrens ska 
uppnås. Se t ex Selten (1973), Andersson och Bergman (1994) eller Rudkevich et al. (1998) för mer 
information. 
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sig. En av orsakerna till det större antalet elhandlare i elområde 1,2 och 3 beror 
således på att elhandlare i söder kan vara verksamma i hela landet medan detta är 
mindre troligt för elhandlare i norr.   

En annan orsak till att det är färre antal elhandlare i område fyra jämfört med 
övriga landet kan vara att färre antal elhandlare är villiga att bära risken för 
kraftigare prisfluktuationer, vilket är ett potentiellt scenario i SE4. Det bör dock 
påtalas att det inte är givet att skillnaden i antal elhandlare håller i sig. En möjlig 
utveckling kan vara att de elhandlare som nu valt att stå utanför SE4 har gjort så av 
försiktighet i inledningsskedet av områdesindelningen men när systemet har satt 
sig och det är tydligare hur utvecklingen ter sig kan elhandlare på nytt komma 
erbjuda avtal även i SE4.  

Självklart kan det vara så att det funnits en försiktighetsfaktor även för övriga 
elområden och att fler företag med tiden går tillbaka till att erbjuda kontrakt i fler 
elområden när det nya systemet blivit mer etablerat. Detta torde främst gälla för 
rörliga elavtal där risken delvis delas med kunden. Vad gäller fasta elavtal skulle 
försiktighetsfaktorn kunna kompletteras med en annan förklaring. I skarven till 
införandet av elområden fanns ett antal företag som gick över till att erbjuda avtal 
med prisjusteringsklausul. Detta skedde främst på grund av det inte fanns 
tillräckliga möjligheter till att prissäkra de fasta elavtalen. Idag har det etablerats 
en marknad för områdesprissäkring vilken företagen kan använda sig av och det 
är möjligt att företagen därmed gått tillbaka till den tidigare formen av 
fastpriskontrakt utan nämnda klausul. Eftersom den informationskälla som 
används här, Elpriskollen.se, inte redovisar avtal med prisjusteringsklausul så 
finns de inte heller med i den statistik som redovisas. Genom att företag går 
tillbaka till traditionella fastprisavtal kommer de därmed att åter synas i 
statistiken. Det bör påtalas att den förändring som skett från december till mars, 
vilken åskådliggörs i figurerna ovan, är för liten för att dra några tydliga slutsatser 
av. Ytterligare analyser är nödvändiga när data för längre tidsperioder finns 
tillgängliga. 

Antalet elhandlare som erbjuder en viss typ av avtal är dock inte enda indikatorn 
på vad som skett på slutkundsmarknaden sedan områdesindelningen. Det är av 
vikt att titta på vilken typ av elhandlare som är aktiva i de olika områdena. Likaså 
är det av intresse att se vilken typ av elhandlare som initialt valt att lämna något 
elområde. Som påtalats behöver färre antal elhandlare inte nödvändigtvis vara 
likställt med dålig konkurrens. Om de elhandlare som valt att minska sitt 
avtalsutbud inte varit prispressande eller vinstdrivande, till exempel kommunala 
bolag, påverkar deras närvaro eller icke-närvaro inte konkurrensen på samma sätt 
som om kommersiellt stora eller väldigt nischade bolag35 har försvunnit.  

  

                                                           
35 Om nischade bolag, bolag med viss profilering som till exempel miljöprofil, försvinner minskar 
kundens möjlighet att göra aktiva val baserat på denna typ av preferenser. 
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En analys av ägarstrukturen för de elhandlare som efter införandet av elområden 
avstått från att erbjuda fastprisavtal i SE4 visar att en mycket klar majoritet av 
dessa är kommunala bolag. Nio av de tio största bolagen är alltjämt aktiva i alla 
fyra elområden. Analysen av elhandelsföretagen visar också att nischade företag 
med till exempel miljöprofil, eller andra nischer, finns kvar i alla fyra elområden. 
En annan iakttagelse som gjorts i analysen är att det finns ett antal mindre företag 
som endast är aktiva i SE4, i synnerhet när det gäller fastprisavtal.  
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5 Andra konsekvenser för 
marknaden och åtgärder som 
kan förbättra marknadens 
funktion 

En elhandlare som säljer el till slutförbrukare gör i Sverige detta främst genom 
avtal som innebär fast pris över en längre tidsperiod (cirka 50 procent av 
slutkonsumenternas val fjärde kvartalet 2011) och genom avtal om rörligt elpris 
(27,5 procent av slutkonsumenternas val fjärde kvartalet 2011)36. För att kunna sälja 
el behöver elhandlaren i sin tur köpa el i motsvarande utsträckning. Detta kan ske 
dag för dag på spotmarknaden, via bilaterala avtal mellan parter baserat på 
spotpris eller andra premisser som parterna avtalar mellan sig. I tillägg ger handel 
på den finansiella marknaden en möjlighet att prissäkra inköp eller försäljning av 
el baserat på kontrakt på framtida längre kontraktsperioder med spotpriset som 
underliggande referens. Den finansiella marknaden är den marknad som 
elleverantörer, handlare, elproducenter och finansiella institutioner och investerare 
använder för att prissäkra köp/sälj av el för längre kontraktsperioder men också för 
att hantera sin riskexponering och för att få avkastning på ett investerat kapital. 
Genom att teckna finansiella kontrakt kan elhandlare såväl som elproducenter 
anpassa sin riskexponering utifrån det egna företagets strategi. Det finns ett flertal 
olika standardiserade finansiella instrument tillgängliga hos NASDAQ OMX 
Commodities.37 Forwardkontrakt används vanligen för att hantera 
systemprisrisker38 medan CfD-kontrakt (Contract for Difference) är en form av 
prissäkringskontrakt som möjliggör för exempelvis elleverantörer att prissäkra 
sina inköp av el mot systempris och sälja el till kunder till fasta priser på längre 
avtal utan att själv behöva bära risken att systempriset och områdespriset avviker i 
framtiden. Detsamma gäller för större industrikunder som sköter sin egen handel 
av el direkt på elbörsen. På motsvarande sätt kan CfD-kontrakt användas av 
producenter för att prissäkra sin produktion. 

Det sätt som riskhantering sker har inte påverkats av områdesindelningen vilket 
gör att det som är intressant att analysera är huruvida riskhantering fungerar för 
de nya områden som nu har etablerats. 

                                                           
36 http://www.scb.se/Statistik/EN/EN0304/2011K04/EN0304_2011K04_SM_EN24SM1201.pdf  
37 För mer detaljerad information kring vilka kontrakt som erbjuds se 
www.nasdaqomxcommodities.com/  
38 Genom att sälja el på längre avtal förbinder sig elleverantören om ett givet pris till kunden. 
Elleverantören kan köpa all el på spotmarknaden men utsätter sig då för en risk att spotpriset avsevärt 
överstiger det pris elleverantören sålt el för till kunden. Genom att teckna terminskontrakt på den 
finansiella marknaden kommer elleverantören ifrån denna risk.  

http://www.scb.se/Statistik/EN/EN0304/2011K04/EN0304_2011K04_SM_EN24SM1201.pdf
http://www.nasdaqomxcommodities.com/
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CfD-marknaden lanserades 2001 med Nord Pool som huvudsaklig marknadsplats. 
För varje elområde upprättades ett CfD-kontrakt.39 I slutet av 2010, i samband med 
att Sverige skulle delas in i fyra elområden, lanserade NASDAQ OMX CfD-
kontrakt för samtliga svenska elområden med första leveransperiod november 
2011. Marknaden för CfD-kontrakt har därmed även den förändrats i och med 
införandet av elområden, vilket har inneburit att antalet CfD-kontrakt har ökat för 
att täcka in de nya områdena. 

För att beskriva effekterna av elområdesindelningen avseende den finansiella 
marknaden har EI genomfört ett antal intervjuer med centrala aktörer men också 
utifrån det begränsade datamaterial som finns försökt beskriva vad tillgänglig 
statistik säger om förändrade förutsättningar för den finansiella marknaden. 

5.1 Kartläggning av marknaden genom intervjuer 
Genom intervjuer med ett antal centrala aktörer40 har EI undersökt hur 
marknadens aktörer ser att den finansiella marknaden har förändrats med 
elområdesindelningen och vilka eventuella konsekvenser den lett till. Den centrala 
frågeställningen är om aktörerna anser att den finansiella marknaden med dess 
befintliga instrument fyller sin funktion och om tillräckliga möjligheter för 
riskhantering finns även efter indelningen av Sverige i fyra elområden.  

På frågan hur de tillfrågade ser på den finansiella elmarknaden svarade flera att 
den finansiella elmarknaden som helhet fungerar väl, även jämfört med andra 
finansiella marknader. Alla delar som behövs finns, till exempel marknadsplatser, 
clearinghus, mäklare och riskaktörer. Vad gäller CfD-kontrakt och 
områdesprissäkring specifikt så är den generella uppfattningen bland de 
intervjuade att de produkter som efterfrågas av marknaden finns, men att CfD-
marknaden har förändrats sedan indelningen i fyra elområden. Till att börja med 
så har indelningen inneburit att likviditeten har fördelats mellan de fyra områdena 
och att likviditeten för vart och ett av områdena blivit sämre. Det påtalades även 
att själva handeln nu blivit dyrare, mer komplex och svårhanterlig när flera 
kontrakt behöver tecknas för att handla i hela Sverige istället för som tidigare 
endast ett kontrakt. Några av de tillfrågade var av uppfattningen att prissättningen 
av CfD:er i SE4 i kombination med den mer komplexa marknaden gjort att de 
bedömt att prissäkring med CfD-kontrakt blir dyrare än vad den underliggande 
risken indikerar och att man därför avstår från att köpa CfD:er.  

Enligt några av de intervjuade så riskerar den ytterligare komplicerade marknaden 
också minska den handel som går över Nord Pools spotmarknad till förmån för 
bilaterala kontrakt. Enligt de intervjuade handlar det om att det med fler 
elområden blir svårare att säkra ett pris och att det skapar elpriser som inte är helt 
säkrade med medföljande redovisningstekniska problem för företagen som måste 
hanteras. Enligt de intervjuade så är ett alternativt sätt till prissäkring med CfD att 
istället teckna bilaterala kontrakt direkt med producenter. Genom detta så kommer 

                                                           
39 CfD-kontrakten för varje elområde finns med olika löptider. Månad, kvartal och årskontrakt är de 
kontrakt som noteras på NASDAQ OMX i dagsläget. 
40 Markedskraft, NASDAQ OMX, Svensk Kraftmäkling, Vattenfall AB, SCA, Stora Enso och AGA. 
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man förbi prisvolatilitet och redovisningsproblemen. Tyvärr riskerar en sådan 
utveckling att innebära färre aktiva konsumenter på spotmarknaden med ett 
urgröpt förtroende för systempriset som följd. Vad de intervjuade också vill vara 
tydliga med är att denna utveckling inte är något man önskar. Istället ser man en 
väl fungerande elmarknad som en viktig del för deras verksamheter.  

Vad gäller likviditeten så är det enligt de tillfrågade i synnerhet i SE4 som en 
bristande likviditet är ett problem och att de stora spreadar som observerats är en 
indikation på detta. Framförallt är det situationen med produktionsunderskott i 
SE4 som bedöms vara orsaken till problemen med bristande likviditet. De 
tillfrågade tror att även prisbilden kan påverkas av att det finns få naturliga 
utställare av CfD:er i SE4. Få utställare i kombination med många köpare innebär 
enligt de tillfrågade att priserna på CfD:er i SE4 blir högre än vad de skulle varit på 
en marknad med väl fungerande konkurrens. För att ytterligare förbättra 
prissäkringsmöjligheterna (och likviditeten) skulle enligt de tillfrågade större 
utbud av CfD:er i SE4 i första hand vara avhjälpande. Flera av de tillfrågade 
påtalade samtidigt att CfD-marknaden i första hand är en så kallad hedging-
marknad vilket innebär att det är naturligt att det inte sker lika mycket handel som 
på till exempel forwardmarknaden och att omsättningen därför inte behöver vara 
lika stor för att likviditeten ska anses vara lika bra.  

En lösning som diskuterats för problemen med prissättning och likviditet när det 
gäller CfD-kontrakt i SE4 är att istället använda säkringskontrakt avseende det 
danska elområdet DK2 för att säkra i SE4. Enligt de tillfrågade förekommer detta 
och kunde observeras framförallt inledningsvis då det saknades CfD-kontrakt i 
SE4. Priserna i DK2 och SE4 korrelerar dock inte fullständigt med varandra vilket 
gör att en DK2 CfD inte är ett perfekt substitut för säkring i SE4. Enligt de 
tillfrågade har många företag också som policy att risksäkringen ska göras i det 
område konsumtionen finns och därmed betraktas denna möjlighet som mer 
teoretisk och inte särskilt sannolik i verkligheten.  

Vid intervjuerna ingick även en öppen frågeställning om de tillfrågade har förslag 
till hur marknaden för områdesprissäkring skulle kunna fås att fungera än bättre. I 
svaren påtalas att det framförallt behövs mer likviditet för att även fortsättningsvis 
kunna garantera en väl fungerande marknad för CfD:er. Exakt hur detta ska 
uppnås är en svårare fråga där ett förslag från de tillfrågade var att på något sätt 
engagera fler risktagare och mer riskkapital i marknaden. Återkommande från de 
tillfrågade var att det huvudsakliga problemet med CfD-marknaden finns i SE4, 
övriga elområden är inte lika problematiska. Det påtalades också att i SE4 är en av 
huvudorsakerna till problemen med CfD:erna det produktionsunderskott som 
råder i området. Det kan enligt de tillfrågade lösas på olika sätt. Långsiktigt är den 
naturliga lösningen att ny produktionskapacitet och ny överföringskapacitet byggs 
(Sydvästlänken är redan beslutad). På kort sikt kan enligt de tillfrågade ett 
alternativ vara att sälja en viss mängd CfD:er via den överföringskapacitet som 
finns in i SE4 och på motsvarande sätt köpa i överskottsområdet SE1/SE2. En sådan 
lösning kräver att Svenska kraftnät som systemoperatör (TSO) går in som aktör på 
den finansiella marknaden. Ett annat förslag som fördes fram av en tillfrågad är att 
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Svenska kraftnät går in och garanterar via mothandel en viss nivå på 
överföringskapacitet till SE4.  

De tillfrågade var noga med att påtala att dessa två förslag har olika syften. Det 
första förslaget, att Svenska kraftnät säljer sin kapacitet i CfD-marknaden syftar till 
att öka likviditeten i denna marknad. Det andra förslaget, med garanterade 
kapaciteter, har som syfte att förbättra förutsägbarheten för aktörerna för att dessa 
bättre ska kunna bedöma riskerna i denna marknad men även för att ge incitament 
till Svenska kraftnät att upprätthålla kapaciteter när de som mest behövs, att 
förlägga revisioner till låglastperioder och ta de ekonomiska konsekvenserna av 
otillgänglighet i sina egna anläggningar.  

Det kan noteras att båda dessa förslag har diskuterats tidigare och att de inte är att 
betrakta som helt okontroversiella. Tillsammans med andra alternativa lösningar 
för att förbättra marknaden för områdesprissäkring diskuteras dessa av de 
tillfrågade framförda förslagen vidare i avsnitt 5.3. 

En annan aspekt som några av de intervjuade aktörerna framhöll var att CfD-
marknaden bör betraktas som omogen och att marknaden behöver tid på sig att 
utvecklas och mogna. För att detta ska kunna ske framhöll flera av aktörerna att 
det är viktigt att den nya CfD-marknaden får tid att utvecklas och mogna utifrån 
de förutsättningar som redan finns givna. Om fler interventioner görs riskerar det 
att störa de stabila förutsättningar som enligt de intervjuade aktörerna krävs för att 
marknaden ska mogna och att nya aktörer ska vara intresserade av att ge sig in på 
marknaden.  

5.2 Kvantitativ analys 
Målet med denna analys är att studera vilka effekter införandet av elområden i 
Sverige har fått för aktörernas möjligheter till hantering av områdesprisriskerna. 
Där ingår analys av om möjligheterna försämrats (-bättrats), om det har blivit 
dyrare (billigare) och om det är skillnader mellan områdena. De data som finns till 
förfogande är dock väldigt begränsade och de slutsatser som kan dras blir därför i 
bästa fall indikativa. 

5.2.1 Prissättningen av CfD-kontrakt för de svenska elområdena 

För att belysa prissättningen av CfD-kontrakten i de svenska elområdena har det 
genomsnittliga marknadspriset samt sista stängningskurs på CfD-kontrakt 
jämförts med utfallet aktuell månad, det vill säga spotpriset i det aktuella 
elområdet jämfört med systempriset. Jämförelsen omfattar månaderna november 
2011 till och med mars 2012. Resultaten visas i figurerna nedan. 
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Figur 18 Prissättning CfD jämfört med spotpris i SE1, EUR/MWh 

Källa: Sweco Energuide AB 

Figur 19 Prissättning CfD jämfört med spotpriset i SE2, EUR/MWh 

 
 Källa: Sweco Energuide AB 

Figur 20 Prissättning CfD jämfört med spotpriset i SE3, EUR/MWh 

 
Källa: Sweco Energuide AB 
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Figur 21 Prissättning CfD jämfört med spotpriset i SE4, EUR/MWh 

 
Källa: Sweco Energuide AB 

De största prisskillnaderna mellan spotpriset i de enskilda prisområdena och 
systempriset uppnåddes i område SE3 och SE4 i november. Bidragande orsaker till 
de stora prisskillnaderna var att produktionen i den nordiska vattenkraften var 
mycket hög till följd av extremt höga inflöden i vattenmagasinen samtidigt som 
kärnkraftproduktionen var starkt begränsad.  

Det högst prissatta CfD-kontraktet är det avseende SE4. Kontraktet har uppvisat en 
sjunkande pristendens sedan november. November-kontraktet handlades i 
genomsnitt i 14,55 EUR/MWh vilket kan jämföras med mars-kontraktet som i 
genomsnitt handlades i 6,20 EUR/MWh. Samtliga månader har sista handelskurs 
understigit genomsnittlig handelskurs i dessa kontrakt.  

Tendensen över tid i CfD-kontrakt avseende SE1, SE2 och SE3 är mer otydlig. 
Högst genomsnittligt pris betalades i dessa kontrakt för januari 2012, december 
2011 respektive november 2011. I SE3-kontraktet avseende november 2011-januari 
2012 var sista handelskurs lägre än genomsnittlig kurs, medan förhållandet i 
februari 2012 var det motsatta. 

Spotpriset relativt systempriset nådde i område SE4 i november 2011 en nivå 
förhållandevis nära sista handelskurs i CfD-kontraktet, 8,71 EUR/MWh jämfört 
med 9,75 EUR/MWh. Detta betyder att för november månad blev merkostnaden 
för att prissäkra sig med CfD-kontrakt i SE4 1,04 EUR/MWh eller cirka 1 öre/kWh i 
förhållande till om prissäkring inte gjorts. Sedan dess har skillnaden mellan 
spotpriset och systempriset tydligt understigit sista handelskurs i CfD-kontraktet i 
SE4. Samtliga fem månader blev således spotpriset relativt systempriset lägre än 
CfD-priset i område SE4, både gällande genomsnittligt pris och sista handelskurs. 
Detsamma gäller SE3-kontraktet. I SE1 och SE2 är tendensen mer otydlig.  

November månad, som var den första månaden med den nya indelningen i fyra 
svenska elområden, bjöd på en ovanlig kombination av låg tillgänglighet i den 
svenska kärnkraften och extremt hög vattenkraftproduktion i norra Sverige samt i 
Norge. Detta förhållande bidrog till signifikanta spotprisskillnader mellan södra 
och norra Sverige.  En viss del av detta förhållande var känt på förhand och 
motiverade att CfD-kontrakten avseende SE4 prissattes väsentligt högre än CfD-
kontrakten för övriga svenska elområden. Vid jämförelse av prisnivån på CfD-
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kontrakt i SE4 och andra svenska elområden bör också nämnas att den 
underliggande risken i SE4 är mer jämförbar med underliggande prisrisk i 
Tyskland än i SE1. Detta innebär att risken för volatila priser är högre i SE4 vilket i 
sin tur beror på att sammansättningen av produktionen i SE4 mer liknar 
kontinentens termiska system kombinerat med en större andel vindkraft än i det 
vattendominerade system i SE1. Även det faktum att ingen prishistorik avseende 
de nya elområdena fanns innan november 2011 kan ha bidragit till en ökad 
riskpremie och därigenom högre CfD-priset, i synnerhet avseende SE4.  

Det kan inte heller uteslutas att prisskillnaden mellan södra och norra Sverige i 
november 2011 bidrog till en ökad riskpremie vid prissättningen av senare CfD-
kontrakt och således bidrog till att höja priset på dessa kontrakt.  

5.2.2 Oförändrad handel i CfD-kontrakt för avräkning i Sverige 

Det har sedan tidigare varit känt att det föreligger en väsentlig skillnad mellan 
handeln i systempriskontrakt (SYS-kontrakt) på Nord Pool kontra handeln i CfD-
kontrakt. Handeln i SYS-kontrakten (primärt kvartalskontrakt och årskontrakt) är 
mycket likvida produkter, som inte sällan handlas 8-10 gånger den underliggande 
fysiska förbrukningen. Det är med andra ord en ganska frekvent trading som 
pågår i dessa kontrakt. 

CfD-kontrakten har i mycket större utsträckning varit en produkt som handlats 
mer direkt i förhållande till den underliggande förbrukningen och med en 
tydligare karaktär av ”lagt kort ligger”, det vill säga att en aktör som köpt ett CfD-
kontrakt sällan har gått ur detsamma genom försäljning av kontraktet. 

I en enkel jämförelse mellan mängden clearad handel i SYS-kontrakt för YR-10 och 
dåvarande CfD-kontrakt för område STO41 med mängden clearad handel i SYS-
kontrakt och de olika svenska CfD-kontrakten för YR-12 och YR-13, kan vi se att 
andelen CfD-handel avseende Sverige har förblivit relativt stabil efter elområdenas 
införande.42 

Tabell 12 Tabell över omsatta volymer av utvalda termins- och CfD-kontrakt 

Årskontrakt Volym handlad (MW) SYS Volym handlad CfD 
(MW) 

Andel CfD 

YR-10 86869 (handel under 2009) 4848 5,59 % 

YR-12 50098 (handel under 2011) 3471 6,93 % 

YR-13 10860 (hittills 2012) 556 5,12 % 

Källa: NASDAQ OMX. 

Det som inte framgår av tabell 12 är att det har skett en uppdelning i elområden 
och att den volym som handlas har fördelats på fler kontrakt. Likvärdig volym på 
fler kontrakt innebär att omsättningen i vart och ett av de nya CfD-kontrakten är 
lägre än i det tidigare STO-kontraktet. Om andelen CfD i förhållande till handlad 

                                                           
41 STO är benämningen för hela Sverige som ett elområde innan indelningen i fyra elområden. 
42 Det bör betonas att den handel som sammanfattas i tabellen ovan bara utgör ett stickprov av 
årskontrakt som handlats under åren 2009-2012. Då årskontrakten normalt sett är några av de mest 
likvida på Nord Pool/NASDAQ OMX, bör de dock kunna ge en relativt god indikation. 
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volym SYS-kontrakt i respektive elområde är oförändrat eller har minskat säger 
tyvärr tabell 12 inget om.  

5.2.3 Problemet med produktionsunderskott i SE4 är strukturellt 

En fråga som har diskuterats i samband med indelningen i de svenska elområdena 
är det faktum att det råder ett betydande produktionsunderskott på el i SE4, och 
utbudet kännetecknas av en stor andel mindre producenter och en stor andel 
vindkraft. Det finns med andra ord relativt få större aktörer med produktion som 
är stabila över tid.  

Ur ett prissäkringsperspektiv är det av betydelse hur produktionskapaciteten ser 
ut och från vilka källor den härrör, eftersom egen förutsägbar produktion är det 
främsta sättet att minska risken vid utställande av terminskontrakt. 

Figur 22 Tillgänglig kapacitet, inklusive möjlig import, i SE4 uttryckt i förhållande till maxförbrukning. 

 
 Källa: Sweco Energuide ABs elområdesstudie, våren 2011. 

 
Figur 22 visar möjligt utbud i SE4 i förhållande till maximal förbrukning i området. 
Det finns viss baskraft men framförallt import och dyr oljekondens. Övrig 
intermittent produktion, såsom vindkraft, varierar i stor utsträckning och är 
relativt oförutsägbar. Detta gäller framför allt från dag till dag och timme för 
timme, men även olika år kan ge betydande variationer i energiproduktionen från 
vindkraft.  

Det finns anledning att tro underskottet av elproduktion tillsammans med 
produktionsstrukturen i södra Sverige med dyr och/eller intermittent produktion 
har bidragit negativt till utbudet av och handeln med CfD-kontrakt avseende 
område SE4. Osäkerheten gällande prissättningen av CfD-kontrakten har sannolikt 
också inneburit en skepsis hos vissa förbrukare när det gäller att prissäkra 
förbrukning i SE4. 

5.2.4 Prisutvecklingen på CfD-kontrakt har inte nödvändigtvis varit felaktig 

Att CfD-priserna i SE3 och SE4 varit högre än utfallet på spotmarknaden, behöver 
inte med nödvändighet innebära att CfD-kontrakten per definition har varit 
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”felprissatta”. Det skulle lika gärna kunna vara ett tecken på att CfD-priserna 
återspeglat risken för stora områdesavvikelser på ett korrekt sätt. I de allra flesta 
situationer blir avvikelserna mycket begränsade, men när systemet är i obalans kan 
(vilket till exempel kan ses i tabell 3) betydande differenser provoceras fram och 
det är risken för att något av dessa scenarier ska inträffa som prissättningen av 
CfD-kontraktet kan sägas återspegla även om de faktiska spotprisskillnaderna 
sedan 1 november 2011 under långa perioder har varit högst begränsade. 

Vid jämförelse av prisnivån på CfD-kontrakt i SE4 och andra svenska elområden 
bör också nämnas att den underliggande risken i SE4 är mer jämförbar med 
underliggande prisrisk i Tyskland än i SE1. Detta innebär att risken för volatila 
priser är högre i SE4 vilket i sin tur beror på att sammansättningen av 
produktionen i SE4 mer liknar kontinentens termiska system kombinerat med en 
större andel än i det vattendominerade system i SE1. 

Det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser av den prisutveckling 
som ägt rum i CfD-kontrakten sedan elområdesreformen trädde i kraft 1 november 
2011. Den bild som framträder är att marknadens aktörer fortfarande är osäkra på 
vilken nivå ett långsiktigt och stabilt pris på en CfD för SE4 bör ligga. Över tid har 
priset sjunkit, vilket sannolikt hänger samman med att spotpriserna i långa 
perioder har hållit samman väl i det nordiska systemet under den gångna vintern. 

Sannolikt kommer vi även framgent att se stora rörelser i CfD-kontrakten i takt 
med att marknaden ”lär sig” dynamiken i spotmarknaden. Det kan också komma 
att utkristallisera sig kontrakt/tidsperioder (till exempel sommar- eller 
vinterkvartal), då man anser att säkring av elområdesrisken är mer prisvärd än 
andra. 

Som figur 22 ovan illustrerar, innebär underskottet i produktion i SE4 att import 
från antingen SE3, DK2 (CPH) eller Tyskland (EEX) med stor sannolikhet blir 
prissättande i SE4. Figurerna nedan illustrerar genom prisutvecklingen i två 
kommande årskontrakt (YR-13 och YR-14) att marknadens värdering av framtida 
priser i MAL (SE4) ofta har legat i nivå med DK2- eller Tysklandspriserna för 
samma period. 
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Figur 23 Prisutveckling i YR-13-kontrakt för EEX (Tyskland) respektive elområdena MAL och CPH/DK2 

 
Källa: Sweco Energuide AB 

Figur 24 Prisutvecklingen i YR-14-kontrakt för EEX (Tyskland) respektive elområdena MAL och CPH/DK2 

 
Källa: Sweco Energuide AB 

Prisutvecklingen i CfD-kontrakten avseende de kommande åren i förhållande till 
CPH/DK2 och EEX har varierat kraftigt sedan ingången till 2011. Periodvis 
uppvisar MAL-kontraktet (summan av SYS-termin och CfD-kontraktet för 
SE4/MAL) stor överensstämmelse med det tyska terminspriset. En sådan period är 
exempelvis oktober-november 2011, då priserna på spotmarknaden i SE4 
divergerade kraftigt från övriga svenska elområden och från systempriset. I andra 
perioder följer MAL-priserna CPH-priserna och i ytterligare andra perioder 
separeras MAL även från CPH. En tendens så här långt är att CfD-priserna för 
MAL i stor utsträckning har följt situationen på spotmarknaden. I de perioder då 
stora prisskillnader har förelegat mellan elområden i Sverige, har CfD:erna även 
för perioder långt fram i tiden följt med. I perioder då spotprisdifferenserna har 
varit mindre, faller även terminspriserna. 
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5.3 Möjliga metoder för att förbättra den finansiella 
marknaden avseende prissäkring av områdespriser 

Som redovisats i avsnitt 5.1.1 finns ett antal förslag från några av marknadens 
aktörer på hur riskhanteringen på elmarknaden skulle kunna fungera bättre än 
idag. Gemensamt för dessa är att de handlar om antingen någon slags 
intervenering i marknaden och/eller ändrade principer för nuvarande 
marknadsmodell. De alternativa förslagen som uppkommit härrör i princip 
uteslutande till den rådande situationen för prissäkring av område SE4 och hur 
den delmarknaden skulle kunna få förbättrad likviditet på CfD-kontrakten och 
lägre priser på CfD-kontrakten än de vi har sett under analysperioden. Nedan 
diskuteras två alternativa förslag till åtgärder 

5.3.1 Ökad likviditet på CfD-marknaden 

Med anledning av att SE4 idag är ett produktionsunderskottsområde kommer en 
naturlig balans mellan köpare och säljare troligtvis inte att uppstå, på kort sikt, på 
CfD-marknaden för SE4. Detsamma torde gälla område SE3 som också är ett 
underskottsområde. Analogt med detta kommer balans mellan köpare och säljare 
av CfD-kontrakt i område SE2 och SE1 inte heller att uppnås då dessa är 
överskottsområden vad gäller produktion.  

Att ställa ut CfD innebär en risk och det finns två naturliga säkringar för att 
minska denna risk för utställaren. Det ena är egen elproduktion och det andra är 
att kunna använda sig av den överföringskapacitet som finns in till ett elområde. I 
Sverige är det Svenska kraftnät som är systemoperatör och den som har 
ansvar/kontroll över stamnätet. Genom detta faktum har frågan om Svenska 
kraftnät bör vara en aktör på den finansiella marknaden uppkommit. 

Frågan är inte isolerat svensk då det i övriga Europa för närvarande diskuteras 
vilka eventuella skyldigheter som ska gälla för systemansvariga att utfärda 
långsiktiga risksäkringsprodukter knutna till överföringskapaciteten mellan länder 
eller elområden.  

Enligt det nuvarande EU-regelverket - förordningen 714/2009 - ska 
systemansvariga auktionera ut fysisk överföringskapacitet på gränsförbindelser 
med lång framförhållning, så kallade fysiska överföringsrättigheter (PTR = 
Physical Transmission Rights) såvida det inte finns en väl fungerande finansiell 
marknad.  

Enligt förslag till EU-riktlinjer - Framework Guidelines on Capacity Allocation and 
Congestion Management (FG on CACM) ändras kravet till att systemansvariga 
antingen ska auktionera ut en skärpt form av PTR (use-it-or-sell-it, UIOSI), eller 
finansiella överföringsrättigheter (FTR = Financial Transmission Rights)43 om det 
inte redan finns möjligheter för aktörerna att prissäkra sig via CfD:er.  

FTR finns ännu inte i Europa. Men många systemansvariga har redan infört UIOSI 
för sina PTR i stället för UIOLI (Use It or Lose It) som var vanligare tidigare.  

                                                           
43 I nästa avsnitt finns en närmare förklaring till de olika risksäkringsprodukterna. 
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I Norden har långsiktiga fysiska kontrakt för försäljning av energi över gränserna 
sedan länge ersatts av finansiella kontrakt. Den så kallade nordiska modellen 
innebär att ingen särskild handel behöver ske för att boka överföringskapacitet. De 
systemansvariga tilldelar fysisk handelskapacitet mellan elområden till elbörsen 
varje dag, i god tid för att spotmarknaden ska kunna allokera 
överföringskapaciteten tillsammans med elenergin (i en så kallad implicit auktion). 

Aktörerna på den nordiska elmarknaden kan säkra sig långsiktigt mot variationer i 
spotmarknadens elpris genom att handla med diverse finansiella produkter. I 
första hand finns futures och forwards för att säkra mot variationer i systempriset. 
Därutöver finns även CfD (Contracts for Differences) för att säkra sig mot att priset 
i elområden kan avvika från systempriset till följd av flaskhalsar i nätet. Den 
finansiella marknaden i Norden anses vara relativt likvid. Med hänvisning till en 
passus i EU-förordningen (714/2009) om undantag om det finns en likvid och 
välfungerande finansiell marknad för långsiktig prissäkring för 
gränsöverskridande handel, behöver inte systemansvariga sälja långsiktig 
överföringskapacitet (PTR) mellan de nordiska länderna. FG on CACM innehåller 
liknande bestämmelser. Kravet på TSO:er att utfärda PTR/FTR gäller inte om 
likvida och välfungerande finansiella marknader finns på båda sidor om 
gränsförbindelsen. Därför gäller undantaget inte på förbindelser mellan Norden 
och andra länder. Reglermyndigheterna kommer troligen inom kort att ta ställning 
till om någon form av finansiell risksäkringsprodukt bör införas på sådana 
förbindelser. För svenskt vidkommande gäller det förbindelserna med Tyskland 
och Polen. 

Den nu uppkomna diskussionen om att Svenska kraftnät skulle kunna agera på 
den befintliga CfD-marknaden, som en funktion av att Svenska kraftnäts 
överföringskapacitet mellan elområden utgör ett underlag för att sälja CfD, bör 
analyseras ur flera perspektiv. Det ena perspektivet handlar om i vilken 
utsträckning det är lämpligt att Svenska kraftnät går in som en aktör på CfD-
marknaden. Det andra perspektivet rör det större sammanhanget kring vilka krav 
som enligt nuvarande och kommande EU-regelverk kommer att åläggas 
stamnätsoperatörerna att ställa ut finansiella instrument.  

CfD-marknaden har en obalans mellan utbud och efterfrågan i de flesta områden. 
Den nu aktualiserade frågan beror till stor del på att det finns en brist på utställare 
av CfD i elområde SE4 vilket innebär att säkringsmöjligheterna för bland annat 
elhandlare blir sämre än om det varit en balans mellan utbud och efterfrågan i 
detta område. Motsvarande förhållande råder även i de andra elområdena. 
Exempelvis råder i SE1 ett stort överskott på produktion vilket innebär ett 
utbudsöverskott på CfD:er. Att det inte finns en tillräckligt stor efterfrågan från 
konsumtionssidan på CfD torde påverka vilket pris producenterna kan erhålla för 
sin prissäkring i området.  

Den obalans som observeras mellan utbud och efterfrågan beror på kraftsystemets 
uppbyggnad, lokalisering av produktion och konsumtion samt 
överföringskapacitet mellan dessa områden. Det aktualiserade förslaget innebär i 
praktiken att Svenska kraftnät blir en finansiell aktör som köper CfD för en viss 
volym i ett område med produktionsöverskott för att ställa ut CfD i områden med 
produktionsunderskott. Något förenklat blir innebörden att Svenska kraftnäts 
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nettoresultat av handeln som aktör i CfD-marknaden teoretiskt bör motsvara de 
flaskhalsintäkter som uppstår mellan elområden inom landet.  

I det förslag som aktualiserats är den bakomliggande tanken att Svenska kraftnät 
har en naturlig säkring i rådigheten över överföringskapaciteten och att de kan 
använda sig av flaskhalsintäkter för att möta de risker som de exponeras för. Det är 
emellertid inte klarlagt om det finns stöd för en sådan användning i den EU-
förordning som reglerar användandet av flaskhalsintäkter (EG 2009/714). I princip 
får flaskhalsintäkter enligt regelverket endast användas för nätinvesteringar, 
mothandel och i vissa fall för att sänka nättariffen. Om EU-regelverket visar sig 
inte tillåta att flaskhalsintäkter används för CfD-handel innebär det att den 
naturliga säkring som Svenska kraftnät har, inte längre gäller. Då måste risken att 
ställa ut CfD omhändertas av Svenska kraftnät på annat sätt och i förlängningen 
innebär det att det är Svenska kraftnäts nätkunder som får bära risken för Svenska 
kraftnäts engagemang på CfD-marknaden. 

Konsekvenserna av att Svenska kraftnät går in som en aktör på en finansiell 
marknad är inte helt klarlagda. För det första bör det rimligtvis vara så att 
eventuella marknadsimperfektioner över tid kommer att rättas till genom 
marknadens utveckling. Exempelvis bör rena handelsaktörer kunna gå in i 
marknaden om det visar sig att prissättningen konsekvent är felaktig eftersom det 
då uppstår en möjlighet till arbitrage. Om Svenska kraftnät däremot skulle vara 
aktör på CfD-marknaden på det sätt såsom diskuterats, så innebär det sannolikt att 
dessa arbitragemöjligheter uteblir och att marknaden inte ges möjlighet att 
utvecklas på egen hand.  

Det finns också andra frågetecken som till exempel vad det har för betydelse för 
marknadsaktörernas förtroende för marknaden då Svenska kraftnät i sin roll som 
systemansvarig myndighet kan inneha väsentlig marknadspåverkande 
information om kraftsystemets balans och kraftnätets överföringsförmåga. Detta 
innebär att om Svenska kraftnät ska verka på CfD-marknaden måste det etableras 
”vattentäta skott” mellan den avdelning som verkar på CfD-marknaden och övriga 
avdelningar på Svenska kraftnät. Även om Svenska kraftnäts stamnätsdrift redan 
idag görs utan någon som helst yttre påverkan behövs en sådan organisering för 
att skapa förtroende i marknaden. En ytterligare effekt av en sådan indelning är att 
Svenska kraftnäts avdelning för CfD-trading inte kommer att ha mer information 
än andra marknadsaktörer. Om man dessutom inte får använda 
flaskhalsintäkterna som säkring kommer man agera på samma villkor som andra 
aktörer utan någon naturlig säkring. 

En annan aspekt som inte varit föremål för någon större diskussion, är i vilken 
mån det är rimligt att endast åstadkomma denna lösning i Sverige istället för på 
nordisk nivå. 

I förordningen (EG) nr 714/2009 samt i Framework Guidelines on Capacity 
Allocation on Congestion Management finns bestämmelser om att 
systemoperatörer ska auktionera ut fysiska eller finansiella överföringsrättigheter 
på utlandsförbindelser. De nordiska systemoperatörerna har hittills undantagits 
från detta EU-krav med hänsyn till den likvida och välfungerande finansiella 
marknad som finns i Norden. Regelverket omfattar för närvarande inte 
överföringskapacitet inom länder men det pågår diskussioner om att även införliva 
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krav på finansiella instrument mellan elområden inom länder. Diskussionen om 
eventuella överföringsrättigheter är intressant i den mån att de för marknaden i 
slutänden fyller samma funktion som CfD. För närvarande pågår ett arbete inom 
NordREG som innebär att det ska tas fram en gemensam nordisk hållning i frågan 
om FTR. Det arbetet kommer att redovisas inom kort. 

Energimarknadsinspektionen kan konstatera att det inte för närvarande finns 
några krav på att en systemoperatör ska ställa ut finansiella instrument för 
överföringen inom landet och det är heller inte praxis bland systemoperatörer i 
Norden och Europa även om det inte synes föreligga några direkta formella hinder 
mot det. Energimarknadsinspektionen uppfattar att det inte kan anses ligga inom 
ramen för Svenska kraftnäts nuvarande uppdrag och instruktion att träda in som 
finansiell aktör på CfD-marknaden i syfte att tillföra likviditet på marknaden. 

Energimarknadsinspektionen kan vidare konstatera att det inte är säkerställt att 
det till klart övervägande del skulle vara till gagn för utvecklingen av den 
finansiella marknaden för CfD att Svenska kraftnät som systemoperatör går in som 
aktör i marknaden för att tillföra likviditet och därmed saknas grund för att föreslå 
att regeringen bör överväga att ge Svenska kraftnät en sådan roll. 
Energimarknadsinspektionen avser dock att följa frågan noga beträffande 
utvecklingen på marknaden tillsammans med utvecklingen av EU-regelverket. 

5.3.2 Garanterad nivå på överföringskapacitet över snitten 

Ett ytterligare förslag som diskuterats är att Svenska kraftnät bör garantera att det 
alltid finns en viss given överföringskapacitet över varje snitt i kraftsystemet. 
Förslaget är knutet till den finansiella marknaden i så måtto att begränsningar i 
överföringskapaciteten mellan de olika elområdena påverkar skillnaderna i 
områdespris mot systempris. Den osäkerhet som finns i marknaden om vilken 
kapacitet som kommer att tilldelas ökar risknivån i marknaden vilket indirekt 
påverkar priset på CfD-kontrakt uppåt. Genom att garantera överföringskapacitet 
till elspotmarknaden ges alla aktörer bättre möjligheter att bedöma risker och att 
göra prognoser för framtiden och därmed reduceras prisskillnader som inte beror 
av fundamentala förhållanden såsom exempelvis kyla och vattentillgång. 

En anledning till att kapaciteterna idag inte är garanterade av Svenska kraftnät är 
att en bedömning av en mängd faktorer såsom driftläge, förutsättningar för 
elkonsumtion och elproduktion sker, och behöver ske dagligen. Förutsättningarna 
för vilken kapacitet som kan bli möjlig att tilldela marknaden påverkas alltså av 
många aspekter i kraftsystemet och varierar över tiden.  

Garanterade nivåer för överföringskapacitet innebär att det i en inte oväsentlig del 
av tiden kommer att uppstå en skillnad mellan den garanterade kapaciteten och 
den verkliga. Eftersom kapaciteten ska vara garanterad innebär det vid sådana 
tillfällen att Svenska kraftnät måste genomföra olika åtgärder för att ”kompensera” 
för den begränsade överföringskapaciteten (jämfört med den garanterade 
kapaciteten). Detta kan i praktiken endast ske genom mothandel.44 Det är troligt att 
en sådan mothandel skulle behöva genomföras mest frekvent i SE4. Eftersom 
elproduktionen i SE4 är begränsad i förhållande till efterfrågan kan det tänkas att 

                                                           
44 Exempelvis kan då en producent få ersättning för produktion som inte matas ut på nätet eller en 
elförbrukare ges ersättning för att inte ta ut last vid en given tidpunkt. 
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det kan finnas vissa problem att hitta elproduktion att aktivera för mothandel 
inom SE4. Det är alltså inte säkert att det ens är fysiskt möjligt för Svenska kraftnät 
att leva upp till detta. Ett alternativ skulle vara att mothandel sker med 
angränsande länder genom att mothandla exporterade volymer (att Svenska 
kraftnät köper tillbaka kraft som har exporterats). 

Ovanstående innebär å ena sidan att marknaden alltid känner till vilka 
överföringskapaciteter som ges. Men å andra sidan innebär det i praktiken att 
samtliga aktörer har vetskap om att dessa garanterade nivåer i praktiken innebär 
att Svenska kraftnät kommer att vara tvungen att mothandla för att 
kapaciteten alltid ska vara gällande.   

En annan effekt av att Svenska kraftnät garanterar en given överföringskapacitet är 
att Svenska kraftnät från tid till annan måste säkerställa att tillräckliga 
reglerresurser finns tillgängliga genom att kontraktera vissa 
produktionsanläggningar i förtid. Detta får till följd att de kontrakterade 
anläggningarnas kapacitet kommer att lyftas bort från spotmarknaden. Utifrån ett 
marknadsperspektiv så innebär det mindre försäljning på spotmarknaden vilket i 
sin tur inte är till gagn för en väl fungerande marknad. 

De ekonomiska utfallet för mothandel gentemot marknadsdelning torde vara en 
empirisk fråga. Det finns aktörer som hävdar att mothandel blir en billigare 
lösning medan andra menar att det blir dyrare. Ur ett teoretiskt perspektiv torde 
kostnaden för en sådan mothandel uppgå till exakt samma belopp som de 
skillnader i elpris som uppstår till följd av exempelvis minskade kapaciteter. Den 
stora skillnaden är att de dynamiska effekterna av att låta prissignalerna fullt ut slå 
igenom på marknaden uteblir. Vidare riskerar kostnaderna för mothandeln att bli 
oöverskådbara i situationer då planerad export måste upprätthållas. Eftersom 
dessa dynamiska effekter på sikt torde minska prisskillnaden mellan elområdena 
får mothandel därför i längden bedömas vara ett dyrare alternativ för 
samhällskollektivet. Dessutom innebär det att det utöver elspotmarknaden uppstår 
en mothandelsmarknad. Principiellt innebär lösningen också att de prissignaler 
som uppstått till följd av marknadens momentana situation ”suddas ut” genom 
mothandel. Mothandel skulle sannolikt också innebära att viss kapacitet flyttas 
från spotmarknaden till mothandelsmarknaden. En ytterligare aspekt att ta in i 
bedömningen är att det idag inte på något sätt är klarlagt om det finns tillräckligt 
med aktörer med produktions- och förbrukningsanläggningar att mothandla med i 
respektive område. Energimarknadsinspektionen bedömer mot bakgrund av 
ovanstående att lösningen inte nu är aktuell att överväga ytterligare. 

 



67 

6 Sammanfattande analys, 
slutsatser och förslag 

Sedan 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Indelningen är ett 
resultat av flera processer som pågått under en längre tid och ett flertal 
utredningar under 2000-talet. Eftersom det alltid kommer att finnas flaskhalsar i ett 
elsystem vilka begränsar överföringskapaciteten mellan landets olika delar så 
behövs en metod för att hantera de situationer då flaskhalsar uppstår. De metoder 
som är tillåtna i EU:s regelverk är mothandel och indelning i elområden.  

Marknadsdelning har varit en grundläggande princip på den nordiska 
elmarknaden ända sedan den bildades i mitten på 1990-talet. Fram till den 1 
november 2011 utgjordes dock Sverige av ett område till skillnad från Norge och 
Danmark som är indelade i flera områden. Reformen med områdesindelningen 
hade främst som syfte att uppfylla krav i gällande EU-direktiv och regleringar och 
därmed underlätta den fortsatta integreringen av den europeiska elmarknaden och 
samtidigt bidra till att genom de prissignaler som etableras styra lokalisering av ny 
elproduktion och konsumtion samt förstärkningar av stamnätet. 

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen analyserat den nya 
elområdesindelningen avseende prisutvecklingen, andra konsekvenser för 
elkonsumenternas möjligheter att vara aktiva på elmarknaden samt eventuella 
effekter för konkurrenssituation på elmarknaden och grossistmarknadens 
funktion.  

De analyser som Energimarknadsinspektionen redovisar är genomförda under 
perioden 1 november 2011 till och med 31 mars 2012. Resultaten bör tolkas med 
viss försiktighet då det för det första handlar om analys av den absolut första tiden 
efter införandet av en helt ny modell, men också därför att analysperioden avser så 
kallade höglastmånader samt att andra förhållanden (såsom 
produktionsförutsättningar) kan vara specifika för perioden.  

6.1 Tydliga strukturella prisskillnader på elbörsen mellan 
norra och södra Sverige  

För den period som legat till grund för analysen (november 2011-mars 2012) visar 
prisutvecklingen för spotpriset på elbörsen Nord Pool Spot att det uppstått tydliga 
strukturella prisskillnader mellan norra och södra Sverige.  

Storleken på prisskillnaderna har varierat avsevärt mellan olika månader. I figur 
25 nedan illustreras hur priserna har varit differentierade mellan de svenska 
elområdena genom att varje elområdes månadsgenomsnitt för analysperioden 
november till mars jämförts med priset i SE3.  

 



68 

Figur 25 Skillnad i spotpris mellan elområden jämfört med priset i SE3 

 

Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

Analysen visar att priset, för den aktuella perioden, i SE1 är tre procent lägre, 
priset i SE2 är drygt två procent lägre medan priset i SE4 är nästan fem procent 
högre. Slutkunderna i SE4 kommer i förlängningen att påverkas negativt i större 
utsträckning jämfört med hur stor positiv påverkan slutkunderna i SE1 och SE2 
kommer att få med lägre elpriser. Det ska påpekas att analysperioden avser 
vintermånader då prisskillnaderna mellan olika delar av landet generellt är högre 
än för andra delar av året. Troligtvis är prisskillnaderna på årsbasis klart mindre. 
När man studerar samtliga drifttimmar under analysperioden kan det konstateras 
att det under cirka 80 procent av tiden inte förekommer några skillnader alls 
mellan angränsande områden i Sverige. Dock kan skillnaderna då de väl uppstår, 
vara markanta och för vissa timmar är skillnaderna mycket stora. Under några 
fåtal timmar i februari 2012 uppgick prisskillnaderna till 114 öre per kWh mellan 
SE4 och övriga svenska elområden. 

6.2 Prisutvecklingen på slutkundsmarknaden för 
konsumenter skiljer sig mellan de olika elområdena 

Prisutvecklingen på slutkundsmarknaden påverkas av ett stort antal faktorer. 
Bland annat spotmarknaden och dess volatilitet har påverkan, men även andra 
faktorer såsomden finansiella elmarknaden och konkurrensen på 
slutkundsmarknaden är avgörande för vilket pris kunderna möter.  

Ett förväntat resultat av de olika områdesspotpriser som observerats var att även 
priserna till slutkund i de olika områdena skulle komma att variera. 
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Figur 26 Skillnaden i pris på slutkundsmarknaden mellan områdena 

 

Källa: Elpriskollen.se, Energimarknadsinspektionen.  

 

Analysen visar också att priserna på slutkundsmarknaden varit klart högre för alla 
avtalsformer i elområde SE4 jämfört med elområde SE3. För de två olika fasta 
avtalen så är priserna för SE 4 knappt åtta procent högre i genomsnitt under 
analysmånaderna och drygt tre procent högre för rörligt avtal i samma område. 
Däremot har priserna för avtalen i både SE1 och SE2 varit cirka två procent lägre 
än i SE3.  

6.3 Konkurrensförutsättningarna på grossistmarknaden 
har blivit klart förbättrade 

Grossistmarknaden baserar sig på Nord Pools Spots spotmarknad för Norden och 
Baltikum. Utan begränsningar i överföringskapaciteten skulle det systempris som 
sätts på Nord Pool utgöra priset i samtliga elområden. Dessa skulle således utgöra 
ett enda prisområde och grossistmarknaden för el. Med de begränsningar i 
överföringskapaciteten som idag förekommer, minskar den relevanta marknadens 
geografiska omfattning och fler prisområden etableras. Det är följaktligen 
begränsningar i överföringskapaciteten, tillsammans med de för ögonblicket 
rådande produktions- och förbrukningsförhållandena, som avgör hur den 
relevanta grossistmarknaden ser ut.  

Med införandet av elområden följde även en oro för att konkurrensen på 
grossistmarknaden skulle försämras när elområdena blev mindre. Sett enbart till 
marknadskoncentrationen i isolerade svenska elområden så har detta blivit fallet i 
framförallt SE1 men också i SE4. Samtidigt så visar tabell 6 i kapitel 4 att det är 
extremt ovanligt att svenska elområden är helt isolerade och bildar egna 
prisområden. SE1 och SE2 har aldrig varit isolerade medan SE3 har varit isolerad 
endast 9 timmar av den studerade tidsperioden. För SE4 är motsvarande siffra 35 
timmar.  
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En mer rättvis beskrivning av konkurrensförutsättningarna och 
marknadskoncentrationen i Sverige ges av en analys av de elområden som 
vanligen bildar gemensamma prisområden. En sådan analys genomfördes i kapitel 
4 och resultaten redovisas nedan i tabell 13.   

Tabell 13 HHI för vanliga nordiska områdeskonstellationer 

Område HHI Procent av tiden 

SE4 + DK2  1734 93,6 % 

SE3 +SE4 + DK2 1338 78,1 % 

SE3 + SE4 + DK2 + FI 958 69,4 % 

SE3 + SE4 + DK2 + FI + NO1 779 56,1 % 

SE1 + SE2 + NO3+ NO4 1913 76,6 % 

SE1 +SE2 + NO3+ NO4 +FI 996 69,2 % 

     Källa: Nord Pool Spot, Svensk Energi och egna beräkningar 

Sett till de prisområden som faktiskt bildats är situationen en helt annan än för 
isolerade svenska elområden. Resultaten visar att de vanligt förekommande 
prisområdeskonstellationerna är moderat koncentrerade eller till och med har låg 
koncentration. Dessa resultat indikerar att införandet av elområden inte 
försämrade de faktiska konkurrensförutsättningarna utan att de mer flexibla 
områdeskonstellationerna bidrar till goda konkurrensförutsättningar i dessa 
områdeskonstellationer.  

Vid en jämförelse med marknadskoncentrationen före områdesindelningen kan 
det noteras att för södra Sverige har uppdelningen i elområden inneburit bättre 
konkurrensförutsättningar (lägre HHI) vid de tidpunkter som elområdena i södra 
Sverige håller ihop med angränsande länder. Detta gäller även för norra Sverige då 
SE1 håller ihop med flera andra elområden (till exempel SE2, NO3 och NO4) då 
HHI blir lägre än för det tidigare elområdet Sverige. 

6.4 Ökad transparens och effektivt nyttjande av nätet 
positivt för marknadens funktion 

Med den modell som användes före 1 november 2011 var Svenska kraftnäts 
huvudsakliga metod för att garantera det svenska elnätets stabilitet att begränsa 
export (och/eller import). I driftskedet tillämpades, som idag, mothandel via 
reglerkraftsmarknaden. I och med områdesindelningen begränsar inte längre 
Svenska kraftnät utlandshandeln för att åtgärda interna begränsningar i 
överföringskapaciteten. Detta innebär en förskjutning av handel och konkurrens 
mot elspotmarknaden vilket ger en ökad transparens, något som är mycket viktigt 
för marknadens funktion och således en klart positiv effekt av 
elområdesindelningen. 

Införandet av elområden innebär också att Svenska kraftnät fått bättre möjligheter 
att driva systemet så effektivt som möjligt. Innan elområdenas införande var 
Svenska kraftnät tvunget att göra bedömningar för flöden över snitt 2 och snitt 4 
för nästkommande dag för att vid behov begränsa export till Själland, Tyskland 
och Polen. Med det nya systemet med elområden behöver Svenska kraftnät inte 
göra dessa bedömningar utan tilldelar istället handelskapacitet i snitten för 
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nästkommande dag. Givet den tilldelade handelskapaciteten är det sedan 
elspotmarknaden som, utifrån utbud och efterfrågan, säkerställer att flödena 
mellan Nord Pools alla elområden sker på effektivaste sätt. I praktiken innebär det 
att elen transporteras dit efterfrågan är som störst, och i de fall då inte 
överföringskapaciteten räcker till bildas olika prisområden.  

6.5 Konkurrensen på slutkundsmarknaden är oförändrad 
För att analysera konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden har antalet 
elhandlare som erbjuder avtal i olika kategorier i de fyra elområdena kartlagts i 
december 2011 och mars 2012. De avtalskategorier som analyserats är ettåriga och 
treåriga fastprisavtal för december och mars. Rörligt avtal har endast analyserats 
för december då data för mars inte hunnit färdigställas innan publicering av denna 
rapport.  

Det finns idag omkring 120 elhandlare verksamma i något område i landet. Det är 
dock betydligt färre som erbjuder avtal i samtliga fyra områden. Som figurerna 14-
16 i kapitel 4.3 visar är antalet elhandlare per avtalskategori (ettåriga och treåriga 
fastprisavtal) i SE 1, 2 och 3 mellan 56 och 67 stycken. I SE4 är antalet lägre; 33 till 
38 för fastprisavtalen. Den inbördes fördelningen av antal elhandlare per avtalstyp 
skiljer sig i SE4 jämfört med de andra områdena. Antalet rörliga avtal var i 
december relativt andra avtalstyper i området högre i SE4 jämfört med de övriga 
områdena.  

Energimarknadsinspektionen bedömer att antalet elhandlare i landet och i de fyra 
områdena är tillräckligt stort för att anta att en tillräckligt god konkurrens råder. 
Det är dock betydligt färre elhandlare som erbjuder fastprisavtal i område SE4. Det 
går i dagsläget inte att säga om det lägre antalet elhandlare i SE4 beror på att vissa 
elhandlare valt att stå utanför marknaden och efter en tid kommer att återvända till 
marknaden, eller om dessa avslutat sin verksamhet. Utvecklingen under den 
studerade perioden är dock att betrakta som oförändrad.  

Energimarknadsinspektionen bedömer att situationen på slutkundsmarknaden 
mätt i antal elhandlare och avtalskategori per elområde behöver följas noga över 
tid och avser att göra det löpande. 

6.6 Nya förutsättningar för finansiell riskoptimering har  
lett till ytterligare ökningar av priserna på elavtal till 
konsumenter och företag i SE4 

Den finansiella marknaden är den marknad som elleverantörer, handlare, 
elproducenter och finansiella institutioner och investerare använder för att 
prissäkra köp och sälj av el för längre kontraktsperioder men också för att hantera 
sin riskexponering och för att få avkastning på investerat kapital. Genom att teckna 
finansiella kontrakt kan elhandlare såväl som elproducenter anpassa sin 
riskexponering utifrån det egna företagets strategi. Forwardkontrakt används 
vanligen för att hantera systemprisrisker medan CfD-kontrakt (Contract for 
Difference) är en form av prissäkringskontrakt som möjliggör för exempelvis 
elleverantörer att prissäkra sina inköp av el mot systempris och sälja el till kunder 
till fasta priser på längre avtal utan att själv behöva bära risken att systempriset 
och områdespriset avviker i framtiden. Detsamma gäller för större industrikunder 
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som sköter sin egen handel av el direkt på elbörsen. På motsvarande sätt kan CfD-
kontrakt användas av producenter för att prissäkra sin produktion. 

Införandet av elområden har inneburit att antalet CfD-kontrakt har ökat för att 
täcka in de nya områdena. I en intervjuserie som genomförts inom ramen för 
uppdraget framkom att de intervjuade företagen ansåg att handeln med CfD nu 
blivit dyrare, mer komplex och svårhanterlig när flera kontrakt behöver tecknas för 
att täcka handel i alla elområden. Några av de tillfrågade var av uppfattningen att 
prissättningen av CfD:er i SE4 i kombination med den mer komplexa marknaden 
gjort att de bedömt att prissäkring med CfD-kontrakt blir dyrare än vad den 
underliggande risken motiverar och att man därför avstår från att köpa CfD:er. 

Ett av de fundamentala problemen i SE4 är att det råder ett betydande 
produktionsunderskott av el i området och att utbudet kännetecknas av en stor 
andel mindre producenter och en stor andel vindkraft. Ur ett 
prissäkringsperspektiv är det av betydelse hur produktionskapaciteten ser ut och 
från vilka källor den härrör. Egen förutsägbar produktion är det främsta sättet för 
ett företag att minska risken vid utställande av terminskontrakt. 

Sammantaget innebär villkoren för SE4 att utbudet av CfD:er blir begränsat och 
givet den befintliga produktionsstrukturen är det inte heller troligt att den 
situationen kommer att förändras på kort sikt.  

Det högst prissatta CfD-kontraktet för den studerade perioden avser SE4. Kontrakt 
för SE4 har uppvisat en sjunkande pristendens sedan november men ligger för 
varje observation klart över övriga CfD-kontrakt. Till exempel handlades 
novemberkontraktet i genomsnitt för 14,55 EUR/MWh vilket kan jämföras med 
motsvarande kontrakt för SE2 som i genomsnitt handlades för under 1 EUR/MWh. 
Det finns flera orsaker till de stora skillnaderna i prisnivå mellan elområdena. En 
förklaring är det som beskrivits ovan att produktionsunderskottet på el i SE4 
innebär utbudsunderskott på CfD:er vilket pressar upp priserna. En annan 
förklaring är att risken för volatila priser är högre i SE4 vilket i sin tur beror på att 
sammansättningen av produktionen i SE4 mer liknar kontinentens termiska 
system kombinerat med en större andel vindkraft än i det vattendominerade 
systemet i SE1. Effekterna av de högre CfD-kontrakten i SE4 innebär också att 
priset för slutkundernas elavtal stiger. Framförallt är det fastprisavtalen som 
påverkas då elleverantörerna i stor utsträckning använder CfD:er för att hantera 
områdesrisken. 

Under det senaste året har en diskussion uppkommit om att Svenska kraftnät 
skulle kunna agera på den befintliga CfD-marknaden, som en funktion av att 
Svenska kraftnäts överföringskapacitet mellan elområden utgör ett underlag för att 
sälja CfD.  

CfD-marknaden har en obalans mellan produktion och konsumtion i de flesta 
områden. Den nu aktualiserade frågan är att det finns en brist på utställare av CfD 
i elområde SE4 vilket innebär att säkringsmöjligheterna för bland annat elhandlare 
blir sämre än om det varit en balans mellan produktion och konsumtion i detta 
område. Motsvarande obalanser råder även i de andra elområdena. I exempelvis 
SE1 råder ett stort överskott på produktion vilket innebär att det inte finns en 
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tillräckligt stor efterfrågan från konsumtionssidan på CfD vilket torde påverka 
vilket pris producenterna kan erhålla för sin prissäkring i området. I de flesta 
områden råder en obalans vilket beror på kraftsystemets uppbyggnad, lokalisering 
av produktion och konsumtion samt överföringskapacitet mellan dessa områden. 
Förslaget skulle i praktiken innebära att Svenska kraftnät blir en aktör som köper 
CfD för en viss volym i ett område med produktionsöverskott för att ställa ut CfD i 
områden med produktionsunderskott.  

Något förenklat blir innebörden att Svenska kraftnäts nettoresultat av handeln som 
aktör på CfD-marknaden teoretiskt bör motsvara de flaskhalsintäkter som uppstår 
mellan elområden inom landet. Konsekvenserna som skulle uppkomma för det fall 
att Svenska kraftnät skulle gå in som en aktör på en finansiell marknad är dock inte 
helt klarlagda. För det första bör det rimligtvis vara så att eventuella 
marknadsimperfektioner över tid kommer att rättas till genom marknadens 
utveckling. Exempelvis bör rena handelsaktörer kunna gå in på marknaden om det 
visar sig att prissättningen konsekvent är felaktig eftersom det då uppstår en 
möjlighet till arbitrage. Om Svenska kraftnät däremot skulle vara aktör på CfD-
marknaden på det sätt såsom diskuterats, så innebär det sannolikt att dessa 
arbitragemöjligheter uteblir och att marknaden inte ges möjlighet att utvecklas på 
egen hand. Det finns också andra frågetecken som till exempel vad det har för 
betydelse för marknadsaktörernas förtroende för marknaden då Svenska kraftnät i 
sin roll som systemansvarig myndighet kan inneha väsentlig marknadspåverkande 
information om kraftsystemets balans. En annan aspekt, som inte varit föremål för 
någon större diskussion, är i vilken mån det är rimligt att endast åstadkomma 
denna lösning i Sverige istället för på nordisk nivå. 

Energimarknadsinspektionen kan konstatera att det inte för närvarande finns 
några krav på att en systemoperatör ska ställa ut finansiella instrument på 
överföringsförbindelser inom landet och det är heller inte praxis bland 
systemoperatörer i Norden och Europa. Energimarknadsinspektionen uppfattar 
också att det inte kan anses ligga inom ramen för Svenska kraftnäts nuvarande 
uppdrag och instruktion att träda in som finansiell aktör på CfD-marknaden i 
syfte att tillföra likviditet på marknaden, även om det inte synes föreligga några 
direkta formella hinder mot det. 

Energimarknadsinspektionen kan vidare konstatera att det inte är säkerställt att 
det till klart övervägande del skulle vara till gagn för utvecklingen av den 
finansiella marknaden för CfD att Svenska kraftnät som systemoperatör går in 
som aktör i marknaden för att tillföra likviditet. Därmed saknas det för 
närvarande underlag för Energimarknadsinspektionen att föreslå att Svenska 
kraftnät ges en sådan roll. Energimarknadsinspektionen avser dock att följa 
frågan noga beträffande utvecklingen på marknaden tillsammans med 
utvecklingen av EU-regelverket. 
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6.7 Elområdesindelningen har lett till en bättre fungerande 
börshandel för el men innebär negativa ekonomiska 
konsekvenser för kunderna i södra Sverige 

De positiva effekterna av elområdesindelningen, det vill säga hur prissignaler styr 
investeringar i ny kraftproduktion, förstärkningar av elnät och ökad flexibilitet i 
konsumtionsledet, sker inte över en natt. Tvärtom är flertalet effekter långsiktiga 
varvid synliga resultat kan dröja. Icke desto mindre torde dessa effekter påverka 
prisbilden positivt för elkunderna. Ett konkret exempel på det är att nätavgiften 
blir lägre när mothandelskostnaderna minskar.  

Det är dock troligt att södra Sverige får ett permanent högre elpris jämfört med 
innan områdesindelningen som ett resultat av flera faktorer på elmarknaden. Där 
ingår det faktum att exporten mot Danmark och Tyskland tidigare var begränsad 
till följd av interna flaskhalsar i elsystemet samt att södra Sverige sedan ett antal år 
tillbaka har ett kraftigt underskott på elproduktion i förhållande till 
elförbrukningen. Elpriserna blir därmed högre med den utbuds- och 
efterfrågebaserade modell som elområdesindelningen inneburit.  

Effekterna på priset för kunder i södra Sverige förstärks ytterligare av det faktum 
att möjligheterna för elhandlare att prissäkra sina kontrakt har försämrats. 

Den priseffekt som syns på elpriset för kunder i södra Sverige påverkas även av 
redan etablerade politiska beslut, såsom att elskattenivån skiljer sig mellan norra 
och södra Sverige. Även det faktum att elnätstariffen skiljer sig beroende på 
geografiskt område påverkar givetvis slutkundens totalkostnad för el. 

Trots de priseffekter som områdesindelningen medför, i synnerhet för kunder i 
södra Sverige, medför den nya reformen ändå en rad positiva effekter. Dels 
kommer de långsiktiga och kortsiktiga incitamenten för planering av elförbrukning 
hos framförallt stora användare att vara korrekta. Dels så ges incitament till 
etablering av elproduktion i södra Sverige vilket på längre sikt kan bidra till en 
ändrad balans mellan elproduktion och elförbrukning. Utöver detta innebär 
områdesindelningen att Svenska kraftnät inte behöver göra prognoser och 
bedömningar om nätets kapacitet och uppkomsten av eventuella flaskhalsar. 
Istället tilldelar Svenska kraftnät numera endast kapacitet över snitten, vilket 
möjliggör ett mer effektivt nyttjande av elnätet.  

6.8 Elområdena kommer bestå under överskådlig framtid 
men effekterna kommer troligtvis att lindras 

Eftersom bakgrunden till att Sverige delades in i fyra elområden den 1 november 
2011 var en anmälan från Dansk Energi hos EU:s konkurrensmyndighet som 
senare resulterat i ett tioårigt åtagande från Svenska kraftnät om en indelning av 
Sverige i fyra områden med gränser i snitt 1, 2 och 4 så innebär det att elområdena 
kommer att vara gällande under åtminstone tio år. 

Även om de långsiktiga investeringsincitamenten på sikt kan innebära ny 
produktion i södra Sverige så kommer de planerade förstärkningarna av 
stamnätet sannolikt få störst betydelse för hur stora prisskillnader som 
kommer att uppstå framöver. Närmast är det den så kallade Sydvästlänken 
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som kommer att påverka kapaciteten i nätet och därmed även att minimera 
prisskillnaderna på kort sikt. Därmed kommer de negativa effekterna för 
kunderna i södra Sverige att lindras inom ett antal år. 

6.9 Ett regelverk för hur elområden kan ändras  
i framtiden är på väg 

Den nuvarande elområdesindelningen bestämdes av Svenska kraftnät för att 
uppfylla verkets bindande åtagande gentemot EU-kommissionen. Det enda som 
formellt reglerar elområdesgränserna är de så kallade nätavräkningsområden som 
Svenska kraftnät fastställer och meddelar till Nord Pool Spot. I praktiken innebär 
dock eventuella framtida förändringar av elområdesgränserna stora konsekvenser 
för samtliga aktörer på elmarknaden såsom elkunder, elproducenter, elhandlare, 
handelsplatser, traders med flera. Energimarknadsinspektionen anser därför att en 
ordning för hur processen för att ändra elområden ska gå till bör vara fastlagd.  

Energimarknadsinspektionen bedömer därför att det behövs ett regelverk för hur 
elområden kan ändras i framtiden. Av ett sådant bör det exempelvis framgå vilken 
instans som beslutar om nya elområdesgränser, eventuella varseltider samt vilka 
analyser som bör ligga till grund för ett beslut om nya elområdesgränser.  

Energimarknadsinspektionen kan konstatera att det inom ramen för samarbetet 
med ACER och ENTSO-E har utarbetats så kallade Network Codes som klarlägger 
hur processen för zonindelningar ska hanteras. Dessa rekommendationer bedöms 
bli legalt bindande för stamnätsoperatörer inom några år. Detta tillsammans med 
det faktum att den nuvarande elområdesindelningen beräknas kunna ligga fast i 
cirka 10 år innebär att Energimarknadsinspektionen gör bedömningen att det för 
närvarande inte finns något behov av kompletterande nationella bestämmelser. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Definitioner och begrepp 
 

Balansansvarig: De elhandelsföretag som i avtal med den systemansvariga 
myndigheten (Svenska kraftnät) åtagit sig ansvar för att det svenska elsystemet 
tillförs lika mycket el som i varje ögonblick konsumeras. 

Contracts for Difference (CfD): Finansiellt kontrakt där det underliggande 
referenspriset är skillnaden mellan aktuellt områdespris och systempriset i Elspot. 

Elbas: Kontinuerlig timmarknad för handel med fysisk el timme för timme för 
innevarande och nästa dygn. Handel avseende nästa dygns timmar öppnar när 
handeln på spotmarkanden avslutats. 

Elspot (spotmarknaden): Nordisk dygnsbaserad timauktionsmarknad, som 
tillhandahålls av Nord Pool Spot, för köp och försäljning av el för fysiskt leverans 
timme för timme nästa dygn. Spotmarknaden är en så kallad day ahead-marknad 
där priset beräknas timme för timme baserat på inlämnade bud. Bud ska lämnas 
senast kl. 12 dagen före det aktuella handelsdygnet. 

Elområde: Geografiskt fastställt avgränsat område för bud till spotmarknaden. Vid 
otillräcklig överföringskapacitet mellan elområden blir det olika pris i dessa 
områden (prisområden). 

FTR: Finansiella transmissionsrätter  

Flaskhals/Begränsad överföringskapacitet: Geografiskt Snitt i elnätet där den 
fysiska överföringskapaciteten inte alltid räcker till för att täcka efterfrågan på 
överföring.  

Herfindahl Hirschman Index (HHI): Mått som återger koncentrationen på en 
marknad. HHI beräknas genom att summera de kvadrerade marknadsandelarna. 
Det högsta värdet indexet kan uppgå till är 10 000 och motsvarar en 

monopolsituation (100
2
=10 000).  

Kilowatt (kW): Effektenhet, en kW är tusen watt. Vidare är en megawatt (MW) 
tusen kW, en gigawatt (GW) är tusen MW och en terawatt (TW) är tusen GW.  

Kilowattimme (kWh): Energienhet, en kWh är tusen wattimmar. Vidare är en 
megawattimme (MWh) tusen kWh, en gigawattimme (GWh) är tusen MWh och en 
terawattimme (TWh) är tusen GWh.  
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Mothandel: Ett sätt att avlasta överbelastade snitt. Svenska kraftnät kan 
exempelvis beställa uppreglering i området med underskott av produktion och 
nedreglering i området med överskott. 

Nord Pool Spot: Elbörs för handel med fysisk el i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland och Baltikum Day Ahead och i dessa länder samt Tyskland Intra Day.  
Nord Pool Spot tillhandahåller day ahead en handelsplats för fysiska timkontrakt 
via den så kallade spotmarknaden som bedrivs i formen av en implicit auktion. 

NordREG: Samarbetsorganisation för de nordiska ländernas tillsynsmyndigheter 
inom energiområdet. Den svenska tillsynsmyndigheten är 
Energimarknadsinspektionen.  

Prisområde: Elområden med gemensamt elpris (spotpris). Utan flaskhalsar inom 
Sverige bildar de fyra elområdena ett gemensamt prisområde. Utan flaskhalsar det 
nordiska elsystemet utgör hela Nord Pools handelsområde ett prisområde.  

PTR: Fysiska transmissionsrätter 

Reglerkraftmarknaden: Marknad för kraft som utbyts med Svenska kraftnät under 
leveranstimmen för upp- och nedreglering i syfte att återställa den momentana 
balansen i kraftsystemet.  

Snitt: Tvärsnitt i elnätet (flaskhalsar) där ledningarnas kapacitet kan skapa en 
flaskhals. Överföringen övervakas av Svenska kraftnät som vid överskridet 
kapacitetstak snabbt ska kunna vidta åtgärder för att reducera den.  

Snitt 1 – skär genom elnätet i öst-västlig riktning norr om 
kraftstationen Vargfors och norr om Skellefteälven. Det är det 
nordligaste snittet och består av fyra 400 kV ledningar. Snitt 1 
begränsar överföringen i sydlig riktning och typiskt gräns är 2500 – 
3000 MW. Norr om snitt 1 finns ca 6 % av den svenska 
förbrukningen och 14 % av maximalt möjlig samtidig produktion i 
Sverige.  

Snitt 2 – Snitt som skär genom elnätet i öst-västlig riktning, i höjd 
med Mora norr om Dalälven och skär genom Hälsingland och norra 
Dalarna. Snitt 2 består av åtta 400 kV ledningar och fyra 220 kV 
ledningar och begränsar överföringen i sydlig riktning. Typisk 
gräns är 6200 – 7200 MW. Söder om snitt 2 finns ca 82 % av den 
svenska förbrukningen och 57 % av maximal samtidig produktion.  

Snitt 4 – Snitt som skär genom elnätet i öst-västlig riktning, i höjd 
med Värnamo, i en linje söder om Oskarshamn och Ringhals och 
begränsar överföringen i sydlig riktning. Snitt 4 är det sydligaste 
snittet och består av fem 400 kV ledningar och en 220 kV 

Västkustsnittet – Snitt som skär genom en korridor av elnätet i öst-
västlig riktning strax norr om kärnkraftverket i Ringhals och 
anslutningspunkten för Kontiskan (förbindelsen mellan Sverige och 
Jylland).  
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Stamnät: Det svenska stamnätet förvaltas och drivs av Svenska kraftnät och består 
av 220 kV- och 400 kV-ledningar. Förutom stamnät består det svenska 
kraftledningssystemet också av regionnät (40-130 kV) och lokalnät (0,4-20 kV). 
Regionnät och lokalnät ägs och drivs av privata, kommunala och statliga aktörer 
(nätföretag).  

Systemansvarig/ Systemoperatör: Ansvarig för driften av stamnätet i ett land eller 
i en region. I Sverige är Svenska kraftnät systemansvarig. 
Systemansvarig/Systemoperatör förkortas ofta TSO (Transmission System Operator).  

Systempris: Elpris på spotmarknaden för hela Norden utan hänsyn tagen till 
eventuella flaskhalsar (begränsad överföringskapacitet). Utgör även referenspris 
för handel och avräkning av kontrakt i den finansiella elmarknaden.  
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Bilaga 2  Spotpriser månadsvis dygnsmedel  
för de svenska områdena 

Figur 27 Spotpriser dygnsmedel för november 2011, SEK/MWh 

 

 

Figur 28 Spotpriser dygnsmedel för december 2011, SEK/MWh 
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Figur 29 Spotpriser dygnsmedel för januari 2012, SEK/MWh 

 

 

Figur 30 Spotpriser dygnsmedel för februari 2012, SEK/MWh 
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Figur 31 Spotpriser dygnsmedel för mars 2012, SEK/MWh 
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Bilaga 3  Härledning av beräkningsmodell  
för elhandelsmarginaler 

 

 
Bakgrund 

Detta är en kortfattad förklaring av hur vi går tillväga när vi beräknar 
elhandelsmarginaler för EI. En längre och mer utförlig beskrivning finns i den 
rapport som sammanställdes hösten 2009, då Sweco tillsammans med EI kartlade 
förutsättningarna för att jämföra de nordiska ländernas elhandelsmarginaler. 
 
Beräkningsmodellen i korthet 

Det vi beräknar är bruttomarginalen för den genomsnittlige elhandlaren. Detta 
innebär att vi inte gör anspråk på att presentera en siffra som visar förtjänsten per 
försåld kWh. Det resultat som beräknas åskådliggör snarare skillnaden mellan 
elhandlarnas genomsnittliga inköpspris (per månad) och deras genomsnittliga 
försäljningspris för motsvarande produkt (per månad). 
Bruttomarginalen består av ett antal olika delar, varav den slutliga ”vinsten” är 
relativt begränsad. 
 

 

Figur 32 schematisk skiss över delposter som ingår i den beräknade marginalen. Exemplet åskådliggör 
marginalen i ett fastprisavtal, eftersom den inkluderar profilkostnaden. 

 
Datat som ligger till grund för beräkningen av försäljningspriserna kommer från 
Elpriskollen, där dagliga priser publiceras för alla elhandlare som är anslutna till 
systemet. Från de dagliga noteringarna kan man, vid varje månads slut, beräkna 
ett genomsnittligt försäljningspris för månaden för samtliga elhandlare. I detta 
ingår moms och energiskatt, vilka vi direkt subtraherar. Det återstående priset 
inkluderar el samt elcertifikat för den aktuella avtalsperioden och det relevanta 
elområdet. Priset uttrycks i öre/kWh. 

Inköpspriset beräknas som kostnaden för elhandlaren att anskaffa motsvarande 
produkt (fast eller rörligt pris) för motsvarande avtalsperiod och elområde på 
marknaden. 
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I avtalspriset för leveranser till rörligt pris är marginalberäkningen relativt enkelt, 
då avtalsformen normalt sett bygger på att kunden debiteras Nord Pools 
månadsmedelspot (ev. volymviktad medelspot) med ett avtalat påslag. 
Bruttomarginalen är i detta sammanhang densamma som påslaget (inklusive 
ersättning för elcertifikat). Priset på elcertifikat subtraheras från bruttomarginalen 
utifrån månadsmedelpriset på marknaden enligt SKMs prisreferens. 
För avtalsformer med fasta priser är beräkningen av marginaler något mer 
komplex, eftersom man då måste beräkna inköpspriser för varierande 
avtalsperioder och dessutom beakta CfD-priserna för de olika elområdena i 
Sverige. Utöver det måste även en omräkning av priserna från EUR/MWh till 
öre/kWh göras. På samma sätt som för de rörliga prisavtalen, måste även en 
korrigering av marginalen göras för att inkludera kostnaden för uppfyllande av 
kvotplikten för elcertifikat (kan variera under avtalsperioden). 
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Modellering av elområdespris – med och utan Sydvästlänken 
Sweco Energy Markets fick i uppdrag av Energimarknadsinspektionen(EI) att simulera 
prisdifferens1 för Sveriges fyra elområden vid två olika scenarier samt ett antaget normalutfall. 
De olika modellscenarierna var: 

• Ett normalproduktionsscenario, dvs. normal tillgänglighet för alla 
kraftslag(kondenskraft, vindkraft, vattenkraft, kärnkraft etc.) inklusive 
transmissionsförbindelser för samtliga modellerade områden. 

• Ett scenario med kärnkraftsbortfall motsvarande 3000 MW i SE3.  
• Ett scenario med 0 (noll) vindkraftsproduktion i elområde SE4, i övrigt normal 

produktion i resterande elområden.  

Samtliga scenarier simulerades både med och utan Syd- och västlänken (SV-länken). Swecos 
egenutvecklade modell WiMo användes vid simuleringarna. WiMo är en deterministisk 
timupplöst elmarknadssimuleringsmodell som simulerar prisutveckling och handel på 
elmarknader. Modellen är formulerad som ett optimeringsproblem vars målfunktion är att 
minimera systemkostnaden för att möta ett visst behov (elförbrukning).  

Modelluppsättning 
WiMo var vid modelleringen konfigurerad med samma produktionskapacitet som var i bruk 
under år 2011. Förbrukningssiffror och transmissionskapaciteter var baserade på publicerad 
data från år 2011. (Källor: ENTSOE, Swecos bearbetning av Platts samt nationella källor) 
Fyra typveckor (”normala”) antogs representera de fyra årstiderna; vår, sommar, höst samt 
vinter.  
Bränslepriser för termisk elproduktion baserades på prisnivån för år 2011. (Källor: Naturgas: TTF, 
Kol:Eurocoal) 
Elproduktion från värmekraftverk är starkt beroende av det rådande värmeunderlaget. Detta 
togs i beaktande genom att variera tillgängligheten för detta kraftslag från 90% (vinter) till 20% 
(sommar). För de simulerade vår- samt höstveckorna antogs 55% samt 75% tillgänglighet 
respektive. (Antagande Sweco) 
Vattenkraftproduktionen samt reglerbarheten för valda typveckor extraherades från historisk 
produktionsdata per elområde för aktuell period (vår, sommar, höst samt vinter). Se appendix B 
för sammanställning av extraherad data per elområde och vecka. (Källor: NordPool marknadshistorik, 
SvK) 

                                                      
1 Prisdifferens definieras som prisdifferens i förhållande till priset i elområde SE1-2. Mao 30€/MWh i 
SE1-2 och 35€/MWh i SE4 medför att prisdifferensen är 5€/MWh(35-30=5).  
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Den modellerade vindkraftproduktionen är extraherad per elområde där representativa 
veckor(per säsong) var valda utifrån statistik (ackumulerad elproduktion samt 
standardavvikelse).  
(Källor: NordPool marknadshistorik samt nationella källor) 
 
Då det bedömdes att prisdifferens till följd av flaskhalsar mellan elområde SE1 och SE2 var 
försumbar aggregerades dessa två elområden. Dessa benämns hädanefter som elområde 
SE12. 
 
Varje typvecka simulerades med normal produktion samt två från uppdragsgivare definierade 
scenarier.  
 
För att kvantifiera effekten av SV-länken simulerades identiska modelluppsättningar med en 
ökad överföringskapacitet (+1200MW) mellan elområde SE3 och SE4. Denna kapacitet uppgick 
till 4362 MW utan SV-länken installerad och 5562 MW med SV-länken på plats. I övrigt var 
överföringsförbindelserna oförändrade. 

Resultat 
I denna sektion presenteras de simulerade resultaten för varje typvecka och scenario. 
Avslutande för varje delkapitel är ett sammanfattande stycke av resultaten. I appendix A-C 
återfinnes simuleringsresultat för samtliga veckor och scenarier, vattenkraftproduktion samt 
reglerbarhet för simulerade veckor samt sammanställning av antal timmar med prisdifferens 
mellan de svenska elområdena per scenario och vecka.  

Resultat Normalscenario 

 
Genomsnittliga priser per vecka [€/MWh] 

 
Utan SV-länken Med SV-länken 

Säsong Normal produktion 

 
SE12 SE3 SE4 SE12 SE3 SE4 

Vår 41.8 41.8 42.9 41.8 41.8 41.8 
Sommar 31.0 31.0 37.5 33.4 33.4 33.4 
Höst 33.4 33.4 40.4 38.9 38.9 38.9 
Vinter 42.9 42.9 44.0 42.9 42.9 43.1 
Medelvärde 37.3 37.3 41.2 39.3 39.3 39.3 

tabell 1.  Sammanställning av simulerade elpriser per elområde för samtliga typveckor för 
normalscenario.  

Se figur 1. för figur illustrerande grafiskt resultat av tabell 1.  

Vår 

Under typveckan för våren uppkom det prisdifferenser mellan SE12-3 och SE4 under höglast 
(vardagar, dagtid) utan SV-länken installerad. Det simulerade medelpriset var 41,8 €/MWh och 
42,9 €/MWh för SE12-3 respektive SE4. Antalet timmar med prisdifferens uppgick till 73 (43% 
av tiden) i modelluppsättningen utan SV-länken. Med SV-länken installerad blev veckomedel 
41,8 €/MWh för samtliga elområden, antalet timmar med prisdifferens blev 0.  
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Sommar  

Under den simulerade sommarveckan observerades prisdifferens mellan SE12-3 samt SE4 
under höglasttimmar (vardagar, dagtid) utan SV-länken installerad. Medelpriset blev 31,0 
€/MWh och 37,5 €/MWh för elområde SE12-3 respektive SE4 utan SV-länken installerad. 
Antalet timmar med prisdifferens mellan SE12-3 och SE4 uppgick till 76 (45% av tiden). 
Medelpriset, med SV-länken installerad, blev 33,4 €/MWh för samtliga elområden.  

Höst 

Under den simulerade höstveckan observerades prisdifferens mellan SE12-3 samt SE4 under 
höglasttimmar (vardagar, dagtid) utan SV-länken installerad. Medelpriset blev 33,4 €/MWh och 
40,4 €/MWh för elområde SE12-3 respektive SE4 utan SV-länken installerad. Antalet timmar 
med prisdifferens mellan SE12-3 och SE4 uppgick till 109 (65% av tiden). Medelpriset, med SV-
länken installerad, blev 38,9 €/MWh för samtliga elområden.  

Vinter 

Den simulerade vinterveckan visade prisdifferens mellan elområde SE12-3 samt SE4. 
Prisdifferens uppkom primärt under höglast (vardagar, dagtid) men även helgtid uppkom 
prisdifferenser. Det genomsnittliga priset blev 42,9 €/MWh för SE12-3 samt 44,0 €/MWh för SE4 
utan SV-länken installerad. Antalet timmar med prisdifferens uppgick till 70 (42% av tiden). Med 
SV-länken installerad uppkom det prisdifferenser mellan elområde SE12-4. Det simulerade 
genomsnittliga priset blev 42,9 €/MWh och 43,1 €/MWh för SE12-3 respektive SE4. Antalet 
timmar med prisdifferenser var 14 (8% av tiden).   

 
figur 1.  Genomsnittspriser för normalproduktionsscenario i elområde SE12-4. 

Prisdifferens uppkom under samtliga simulerade veckor mellan SE4 och SE12-3. 

Sammanfattning normalscenario 

Prisdifferenser uppkom primärt under höglast (dagtid, vardag) mellan elområde SE12-3 och 
SE4. Den genomsnittliga prisdifferensen utan SV-länken blev 3,9 €/MWh mellan elområde 
SE12-3 och SE4 (medelvärde prisdifferens för de fyra olika årstiderna). Den största 
genomsnittliga prisdifferensen uppkom under den simulerade höstveckan, differensen uppgick 
då till 7,0 €/MWh mellan SE12-3 och SE4.  
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Då SV-länken var installerad uppkom prisdifferenser under primärt vinterveckan, då vid färre 
tillfällen än då SV-länken ej var installerad (109 respektive 1 timmar). Värt att kommentera är 
också att det genomsnittliga priset för samtliga elområden ökade något med SV-länken 
installerad jmf. med samma modelluppsättning utan SV-länken (+0,1 €/MWh genomsnitt för 
samtliga elområden).     
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Resultat Vindkraftbortfall i SE4 

 Genomsnittliga priser per vecka [€/MWh] 

 
Utan SV-länken Med SV-länken 

 
Noll vindkraftsproduktion SE4 

 
SE12 SE3 SE4 SE12 SE3 SE4 

Vår 41.8 41.8 43.1 41.8 41.8 41.8 
Sommar 31.4 31.4 39.6 33.4 33.4 33.4 
Höst 33.4 33.4 41.2 40.4 40.4 40.5 
Vinter 43.0 43.0 45.1 44.3 44.3 44.3 
Medelvärde 37.4 37.4 42.2 40.0 40.0 40.0 

tabell 2.  Tabellsammanställning av simulerade elpriser per elområde för samtliga 
typveckor under scenario med noll vindkraftproduktion i elområde SE4.  

Se figur 2. för figur illustrerande grafiskt resultat av tabell 2.  
 
Vår 
Under referensveckan för våren uppkom det prisdifferenser mellan SE12-3 och SE4 under 
höglasttimmar (vardagar, dagtid) utan SV-länken installerad. Medelpriset under veckan blev 
41,8 €/MWh respektive 43,1 €/MWh för SE12-3 respektive SE4. Antalet timmar med 
prisdifferens uppgick till 79 (47% av tiden) i modelluppsättningen utan SV-länken installerad. 
Med SV-länken installerad var veckomedelpriset 41,8 €/MWh för samtliga elområden, antalet 
timmar med prisdifferens var 0.  
 
Sommar 
Under den simulerade sommarveckan uppkom det prisdifferens mellan SE12-3 samt SE4 under 
höglast (vardagar, dagtid) utan SV-länken installerad. Medelpriset blev 31,4 €/MWh och 39,6 
€/MWh för elområde SE12-3 respektive SE4 utan SV-länken installerad. Antalet timmar med 
prisdifferens mellan SE12-3 och SE4 uppgick till 101 (60% av tiden). Medelpriset, med SV-
länken installerad, blev 33,4 €/MWh för samtliga elområden.  
 
Höst 
Under den simulerade höstveckan uppkom prisdifferens mellan SE12-3 samt SE4 under höglast 
(vardagar, dagtid) utan SV-länken installerad. Medelpriset blev 33,4 €/MWh och 41,2 €/MWh för 
elområde SE12-3 respektive SE4. Antalet timmar med prisdifferens mellan SE12-3 och SE4 
uppgick till 121 (72% av tiden). Medelpriset, med SV-länken installerad, blev 40,4 €/MWh och 
40,5 €/MWh för elområde SE12-3 respektive SE4. Antalet timmar med prisdifferens uppgick till 
7 (4% av tiden).  
 
Vinter 
Den simulerade vinterveckan visade prisdifferens mellan elområde SE12-3 samt SE4. 
Prisdifferens uppkom framför allt under höglast (vardagar, dagtid) men även under dagtid på 
helgen uppkom prisdifferenser. Det genomsnittliga priset var 43,0 €/MWh för SE12-3 samt 45,1 
€/MWh för SE4 utan SV-länken installerad. Antalet timmar med prisdifferens uppgick till 84 
(50% av tiden). Med SV-länken installerad uppkom inga prisdifferenser mellan elområde SE12-
4. Det genomsnittliga priset var 44,3 €/MWh för samtliga elområden.  
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figur 2.  Genomsnittspriser för scenario med noll vindkraftproduktion i elområde SE4. 

Prisdifferenser uppkom under samtliga simulerade typveckor mellan SE4 och övriga 
elområden. Största prisdifferensen noterades under typveckan för vinter. 

 
Sammanfattning vindkraftbortfall i SE4 
Prisdifferenser uppkom primärt under höglast (dagtid, vardag) mellan elområde SE12-3 och 
SE4. Den genomsnittliga prisdifferensen utan SV-länken installerad blev 4,8 €/MWh mellan 
elområde SE12-3 och SE4 (differens medelvärde för de fyra olika årstiderna). Den största 
differensen uppkom under den simulerade sommar-veckan, prisdifferensen uppgick då till 8,2 
€/MWh.  
 
Då SV-länken var installerad uppkom enbart prisdifferenser under den simulerade höstveckan 
(under 7 timmar). 
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Resultat kärnkraftsbortfall i SE3 

 Genomsnittliga priser per vecka [€/MWh] 

 
Utan SV-länken Med SV-länken 

 
Kärnkraftsbortfall i SE3 

Vår 45.2 45.2 45.2 45.1 45.1 45.1 
Sommar 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 
Höst 44.0 44.0 44.0 44.9 44.9 44.9 
Vinter 47.5 47.6 47.7 47.5 47.6 47.6 
Medelvärde 45.5 45.5 45.5 45.7 45.7 45.7 

tabell 3.  Sammanställning av simulerade elpriser per elområde för samtliga typveckor 
under simulerat kärnkraftsbortfall i elområde SE3.  

Se figur 3. för figur illustrerande grafiskt resultat av tabell 3.   

Vår 
Under referensveckan för våren uppkom det inte prisdifferenser mellan elområde SE12-4 utan 
SV-länken installerad. Medelpriset under veckan blev 45,2 €/MWh för samtliga elområden. Med 
SV-länken installerad blev veckomedel 45,1 €/MWh för samtliga elområden i Sverige, antalet 
timmar med prisdifferens blev 0.  
 
Sommar 
Under den simulerade sommarveckan uppkom det inte prisdifferensen mellan de svenska 
områdena utan SV-länken installerad. Medelpriset blev 45,2 €/MWh för samtliga elområden 
både med och utan SV-länken.   
 
Höst 
Under typveckan för hösten uppkom inga prisdifferenser för scenariot med det simulerade 
kärnkraftbortfallet i SE3. Medelpriset för samtliga elområden blev 44,0 €/MWh utan SV-länken 
installerad. 
 
Vinter 
Den simulerade vinterveckan visade prisdifferens mellan elområde SE12, SE3 samt SE4 under 
11 timmar (7% av tiden). Prisdifferens uppkom under höglast (vardagar, dagtid). Det 
genomsnittliga priset blev 47,5 €/MWh för SE12, 47,6 €/MWh i SE3 samt 47,7 €/MWh för SE4 
utan SV-länken installerad. Med SV-länken installerad uppkom prisdifferenser mellan elområde 
SE12 och SE3-4 under 6 (4% av tiden) timmar. Det genomsnittliga priset blev 47,5 €/MWh för 
elområde SE12 och 47,6 €/MWh för elområde SE3-4.  

Sammanfattning kärnkraftbortfall i SE3 

Vid simuleringar av kärnkraftbortfall blev prisdifferensen mellan de svenska elområdena liten. 
Prisdifferens uppkom under den simulerade vinterveckan mellan elområde SE12, SE3 samt 
SE4. Den genomsnittliga prisdifferensen utan SV-länken under vinterveckan blev 0,1 €/MWh 
mellan elområde SE12 och SE3, och 0,1 €/MWh mellan elområde SE3 och SE4. Den 
genomsnittliga prisdifferensen var 0,1 €/MWh mellan elområde SE12 och SE3-4 (differens 
medelvärde för de fyra olika årstiderna). Differensen uppkom under den simulerade vinter-
referensveckan. Under övriga simulerade veckor blev differensen mellan elområde SE12-4 noll.  
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Då SV-länken var installerad uppkom enbart prisdifferenser under den simulerade vinterveckan. 
Den genomsnittliga differensen uppgick då till 0,1 €/MWh.  
 

 
figur 3.  Genomsnittliga priser för elområde SE12-4 utan och med SV-länken för scenario 

med kärnkraftbortfall i SE3.  

Sammanfattning & konklusioner 
Enligt simuleringsresultat bygger SV-länken effektivt bort merparten av flaskhalsarna mellan de 
svenska elområdena för samtliga simulerade scenarier. Då SV-länken var inkluderad i 
simuleringen av veckorna uppgick antalet timmar med prisdifferens till 15 (2% av tiden) för 
normalscenariot. Då SV-länken ej var inkluderad i simuleringarna uppgick antalet timmar med 
prisdifferens till 328 (49% av tiden) i normalscenariot.   
 
Prisdifferensen mellan elområde SE12-3 och SE4 var 3,9€/MWh för normalscenariot, 4,8€/MWh 
för scenariot med vindkraftbortfall för modelluppsättningen utan SV-länken. För 
kärnkraftsscenariot blev den genomsnittliga prisdifferensen nära noll (0,1-0,2 €/MWh).  
 
De största prisdifferenserna uppkom vid scenariot med noll vindkraftproduktion i elområde SE4 
vintertid. Då SV-länken ej var inkluderad i simuleringarna uppgick antalet timmar med 
prisdifferens till 385 (57% av tiden) för ”vind”-scenariot. Med SV-länken installerad reducerades 
antalet timmar med prisdifferens till 7 (1% av tiden). Förklaringen till att de största 
prisdifferenserna uppkommer i detta scenario är att låg produktion av vindkraft i SE4 leder till att 
förbindelser mot angränsande elområde utnyttjas till högre grad, och då maximal 
överföringskapacitet uppnås kan prisdifferens uppkomma mellan områden. Detta är fallet i 
”vind”-scenariot då stora mängder relativt ”billig” vattenkraft exporteras från SE12, Norge samt 
SE3 vilket leder till att överföringskapaciteten mellan SE3 och SE4 mättas för fler timmar jmf 
med normalscenariot (se appendix C för sammanställning av antal timmar med prisdifferens per 
scenario/vecka). Se figur 4. för en illustration över transmissionen mellan elområde SE3 och 
SE4 samt timmar med prisdifferens för ”vind”-scenario.  
 
Vad som bör poängteras är det simulerade ”vind”-scenariot är högst fiktivt då, pga av den s k 
sammanlagringseffekten, det bedöms osannolikt att vindkraftproduktion är minimal (läs noll) i 
SE4 medan den fortsatt är ”normal” i övriga omkringliggande elområden. Det kan därför 
diskuteras huruvida detta scenario alternativt skulle simulerats med simultant låg produktion 
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från vindkraft i t ex elområde DK1-2. En hypotes är att flaskhalseffekter och prisdifferens då 
skulle öka mellan elområde SE12, 3 och 4.   
 

 
figur 4.  Transmission under den simulerade vinterveckan mellan elområde SE3 & SE4 i 

scenariot med noll vindkraftproduktion i SE4. Observera att prisdifferens(vid värde = 1 
på den högra vertikala axeln i figur) uppkommer timmar då transmissionsförbindelsen är 
maximalt utnyttjad. Dessa tillfällen byggs, enligt simuleringsresultat, effektivt bort med 
SV-länken.  

 
I scenariot med bortfall av kärnkraftproduktion i SE3 minskar prisdifferenserna mellan de olika 
svenska elområdena jmf med övriga scenarier. Detta förklaras genom att kärnkraftbortfallet sker 
i elområde SE3 vilket leder till att importerad vattenkraft från elområde SE12 förbrukas i större 
utsträckning i elområde SE3.  
 
Ett scenario som sannolikt hade resulterat i stora prisdifferenser hade varit ett betydande bortfall 
av elproduktion i SE4, se scenario med vindkraftbortfall för förtydligande.  
 
Värt att notera är de förhöjda priserna för de svenska elområdena till följd av SV-länken. Detta 
gäller för de flesta simulerade typveckor och scenario. Förklaringen ligger i att då kapaciteten 
ökar genom SV-länken ökar även priskopplingen mellan samtliga svenska elområden och 
kontinenten. På kontinenten, där prisstrukturen till större del är driven av termisk elproduktion, 
har priset historiskt varit högre än i NordPool-området, vilket även kan observeras i simuleringar 
med WiMo (resultat ej inkluderade här).  
 
 
  

  



   

 

 

10 (12) 
 
PM 
2012-04-11 

 

 

Appendix A. Summering av samtliga simulerade veckor, scenarier samt 
genomsnittligt pris med och utan SV-länken. 

 

 

 
Genomsnittliga priser per vecka [€/MWh] 

 
Utan SV-länken Med SV-länken 

Säsong Normal produktion 

 
SE12 SE3 SE4 SE12 SE3 SE4 

Vår 41.8 41.8 42.9 41.8 41.8 41.8 
Sommar 31.0 31.0 37.5 33.4 33.4 33.4 
Höst 33.4 33.4 40.4 38.9 38.9 38.9 
Vinter 42.9 42.9 44.0 42.9 42.9 43.1 
Medelvärde 37.3 37.3 41.2 39.3 39.3 39.3 

 
Utan SV-länken Med SV-länken 

 
Noll vindkraftsproduktion SE4 

 
SE12 SE3 SE4 SE12 SE3 SE4 

Vår 41.8 41.8 43.1 41.8 41.8 41.8 
Sommar 31.4 31.4 39.6 33.4 33.4 33.4 
Höst 33.4 33.4 41.2 40.4 40.4 40.5 
Vinter 43.0 43.0 45.1 44.3 44.3 44.3 
Medelvärde 37.4 37.4 42.2 40.0 40.0 40.0 

 
Utan SV-länken Med SV-länken 

 
Kärnkraftsbortfall i SE3 

Vår 45.2 45.2 45.2 45.1 45.1 45.1 
Sommar 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 
Höst 44.0 44.0 44.0 44.9 44.9 44.9 
Vinter 47.5 47.6 47.7 47.5 47.6 47.6 
Medelvärde 45.5 45.5 45.5 45.7 45.7 45.7 
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Appendix B. Vattenkraftproduktion samt reglerbarhet för valda typveckor for 
elområde SE12, SE3 samt Norge. 

 

Vattenkraftprod. per elområde [GWh] 
Vecka SE12 SE3 Norge 
Vår 754 141 2020 
Sommar 733 184 2200 
Höst 800 100 2800 
Vinter 1200 289 2900 

Reglerbarhet per elområde [GW] 
Vår 4.0 0.3 9.7 
Sommar 5.8 0.6 6.3 
Höst 5.5 1.2 10.3 
Vinter 6.5 0.5 10.3 
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Appendix C. Sammanställning av antal timmar med prisdifferens mellan SE12 
och SE4 i absolut antal timmar samt andel av timmarna.  

 

 
Utan SV-länken Med SV-länken Utan SV-länken Med SV-länken 

 
Antal timmar Andel timmar 

Säsong Normal produktion 
Vår 73 0 43.5% 0.0% 
Sommar 76 0 45.2% 0.0% 
Höst 109 1 64.9% 0.6% 
Vinter 70 14 41.7% 8.3% 
Medelvärde 82.0 3.8 48.8% 2.2% 

 
Kärnkraftscenario 

Vår 0 0 0.0% 0.0% 
Sommar 0 0 0.0% 0.0% 
Höst 0 0 0.0% 0.0% 
Vinter 11 6 6.5% 3.6% 
Medelvärde 2.8 1.5 1.6% 0.9% 

 
Noll vindkraft 

Vår 79 0 47.0% 0.0% 
Sommar 101 0 60.1% 0.0% 
Höst 121 7 72.0% 4.2% 
Vinter 84 0 50.0% 0.0% 
Medelvärde 96.3 1.8 57.3% 1.0% 
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Bilaga 5  Överföringskapacitet 
 

Ett elnäts överföringskapacitet måste beräknas med säkerhetsmarginaler för att 
kunna klara störningar som kan ske. Grunden för dimensionering av stamnätet är 
det så kallade (N-1)-regeln som innebär att elsystemet ska klara följderna av ett så 
kallade dimensionerande felfall utan konsekvenser för elförsörjningen. 
Konsekvenserna av det dimensionerande felfallet, för en viss konfiguration i 
elsystemet, är bortkoppling av den ledningen, den transformator, den delen av en 
kopplingsstation (samlingsskena) eller den generator, som hade svåraste 
konsekvenserna för nätets fortsatta drift. 
 
Vid normalt driftläge bestäms därför överföringskapaciteten för att klara av 
bortfall av komponent eller ledning utan att elsystemets driftsäkerhet äventyras. 
Kriterier som beaktas vid bedömning av driftsäkerheten är att nätets spänning 
bibehålles inom acceptabla gränser, att pendlingar beroende på effekt- och 
spänningssvängningar dämpas inom angiven tid samt att nätfrekvensen hålls 
inom acceptabla gränser.  
 
Överföringskapaciteten bestäms även av hur hårt nätet är belastat, vilket i sin tur 
beror på storleken och den geografiska fördelningen av produktion och 
konsumtion. Högre belastning innebär oftast högre risk för att ligga nära 
driftsäkerhetsgränserna.  
 
I områden där begränsade överföringskapacitet i nätet beror på risken för 
spänningskollaps, behöver så kallad reaktiveffekt matas in i nätet för att hålla upp 
spänningen i nätet vid hög belastning. Shuntkompensering (kondensatorbatterier) 
ger spänningsstöd är ett sätt att tillföra reaktiv effekt och höja spänningen. 
Produktionen, till exempel kärnkraften i främst elområde 3 och 4, används också 
för genom reaktiv stöttning ge spänningsstöd och på så sätt möjliggöra större 
överföring i snitten mellan elområde 3 och elområde 4.  
 
Ökad överföringskapacitet 

Nya ledningar åtgärdar i princip alla de problem som kan begränsa överföringen i 
ett elnät. Men olika former av reaktiv kompensering är vanliga alternativ eller 
komplement till att bygga nya ledningar.  Shuntreaktorer – som har beskrivits 
ovan - används för att hålla spänningen i låglasttider. Seriekompensering används 
för att åtgärda stabilitetsproblem i nätet. Man kan också öka 
överföringskapaciteten med hjälp av förbättrad kommunikation och överordnad 
övervakning samt med en mer avancerad styrning av effekt och spänning.   
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Bilaga 6  Svenska kraftbalansen vintern  
2010/2011 och 2011/2012 
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Bilaga 7  Vilka företag erbjuder avtal i varje område 
 

Tabell 14 visar de företag som erbjuder elavtal med 1 års fast pris för varje 
elområde, data hämtad från elpriskollen (11-12-22 och 12-03-31). 

Tabell 15 visar de företag som erbjuder elavtal med 3 års fast pris för varje 
elområde, data hämtad från elpriskollen (11-12-22 och 12-03-31). 

Tabell 16 visar de företag som erbjuder elavtal med rörligt pris för varje elområde, 
data hämtad från elpriskollen (11-12-22 och 12-03-31). 

 

Tabell 14 Elhandlare som erbjuder elavtal med 1 års fast pris för varje elområde  

 dec-11 mar-12 

Elhandlare SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 

7H Kraft X X X  X X X  

AB Edsbyns Elverk  X       

AB Helsinge Elhandel     X X   

Affärsverken Energi Karlskrona AB   X X X X X X 

Ale El Elhandel AB X X X  X X X  

Alingsås Energi AB X X X  X X X  

Alvesta Energi AB        X 

Bengtsfors Energi Handel AB X X X  X X X  

BestEl X X X  X X X  

Billinge Energi AB X X X  X X X  

Bixia AB X X X X X X X X 

Björklinge Energi Försäljning AB X X X  X X X  

Bodens Energi AB X X X  X X X  

Boo Energi X X X  X X X  

Borås Elhandel AB X X X    X  

Dala Kraft AB X X X X X X X X 

E.ON X X X X X X X X 

Eksjö Energi ELIT AB X X X X X X X X 

Elhandel i Vetlanda AB X X X  X X X X 

Elverket Vallentuna El AB X X X X X X X X 

Eskilstuna Energi och Miljö X X X  X X X  

Falkenberg Energi X X X X X X X X 

Fortum X X X X X X X X 

Fyrfasen Energi AB X X X X X X X X 

Gislaved Energiring AB X X X X X X X X 

Gotlands Elförsäljning AB X X X  X X X  

Grästorp Energi AB     X X X  

Gävle Energi AB X X X  X X X  

Göta energi ab X X X X X X X X 

Habo Energi AB X X X  X X X  

Hamra Kraft AB      X X  

Halmstads Energi och Miljö AB    X    X 

Hjo Energi Elhandel AB   X    X  

Härryda Energi Elhandel AB X X X  X X X  
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Jukkasjärvi Energi AB X X   X X   

Jämtkraft AB X X X X X X X X 

Jönköping Energi AB X X X  X X X  

Kalmar Energi Försäljning AB X X X X X X X X 

Karlshamn Energi Elförsäljning AB X X X X X X X X 

Karlstads Energi AB X X X  X X X  

Kraft & Kultur i Sverige AB X X X X X X X X 

Kraftaktörerna    X     

Kreab Försäljning    X    X 

Kungälv Närenergi AB     X X X  

Kvänum Energi AB X X X  X X X  

Linde Energi Försäljning AB X X X  X X X  

Ljusdal Energi Försäljning AB X X X  X X X  

Lunds Energi Försäljning    X    X 

Luleå Energi AB     X X X  

Mälarenergi AB X X X X X X X X 

Mölndal Energi AB X X X  X X X  

Norrtälje Energi Försäljnings AB X X X  X X X  

Nynäshamn Energi Försäljning AB   X    X  

Näckåns Energi AB X X X  X X X  

Närkes Kils Energi AB   X    X  

OKQ8 X X X X X X X X 

Oskarshamn Energi AB X X X X  X X X 

Ringsjö Energi Försäljning    X    X 

PiteEnergi Handel AB X X   X X   

Rödeby Energi AB X X X X X X X X 

Sjogerstads Energi AB X X X  X X X  

Sjöbo Energi AB    X     

Skellefteå Kraft AB X X X X X X X X 

Skånska Energi Marknad AB    X    X 

Sollentuna Energi Handel AB X X X X X X X X 

Storuman Energi AB X X X X X X X X 

Sundsvall Energi AB X X   X X   

Telinet Energi AB     X X X X 

Tibro Energi Försäljning AB X X X  X X X  

Tranås Energi AB X X X  X X X  

Trelleborgs Energiförsäljning AB X X X X X X X X 

Umeå Energi Elhandel AB X X X X X X X X 

Vaggeryds Energi X X X  X X X  

Varberg Energimarknad AB X X X X X  X X 

Varbergsortens Elförsäljning AB X X X  X X   

Vattenfall AB X X X X X X X X 

Värnamo Energi AB   X X   X X 

Västerbergslagens Elförsäljning AB   X    X X 

Öresundskraft X X X X X X X X 

Österlens Kraft Försäljnings AB   X X   X X 

Övik Energi AB X X   X X   

  59 60 62 36 63 65 67 38 
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Tabell 15 Elhandlare som erbjuder elavtal med 3 års fast pris för varje elområde 

 dec-11 mar-12 

Elhandlare SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 

7H Kraft X X X  X X X  

AB Helsinge Elhandel      X   

AB Edsbyns Elverk  X       

Affärsverken Energi Karlskrona AB   X X X X X X 

Ale El Elhandel AB X X X  X X X  

Alingsås Energi AB X X X  X X X  

Bengtsfors Energi Handel AB X X X  X X X  

BestEl X X X  X X X  

Billinge Energi AB X X X  X X X  

Bixia AB X X X  X X X X 

Björklinge Energi Försäljning AB X X X  X X X  

Bodens Energi AB X X X  X X X  

Boo Energi X X X  X X X  

Borås Elhandel AB X X X    X  

Dala Kraft AB X X X X X X X X 

E.ON X X X X X X X  

Eksjö Energi ELIT AB X X X X X X X X 

Elhandel i Vetlanda AB X X X  X X X X 

Elverket Vallentuna El AB X X X X X X X X 

Eskilstuna Energi och Miljö X X X  X X X X 

Falkenberg Energi X X X X X X X X 

Fortum X X X X X X X X 

Fyrfasen Energi AB X X X X X X X X 

Gislaved Energiring AB X X X X X X X X 

Gotlands Elförsäljning AB X X X      

Grästorp Energi AB X X X  X X X  

Gävle Energi AB X X X  X X X  

Göteborg Energi DinEl AB X X X X X X X X 

Habo Energi AB X X X  X X X  

Halmstads Energi och Miljö AB    X    X 

Härryda Energi Elhandel AB X X X  X X X  

Jukkasjärvi Energi AB X X   X X   

Jämtkraft AB X X X X X X X X 

Jönköping Energi AB X X X  X X X  

Kalmar Energi Försäljning AB X X X X X X X X 

Karlshamn Energi Elförsäljning AB X X X X X X X X 

Karlstads Energi AB X X X  X X X  

Kraft & Kultur i Sverige AB X X X X X X X X 

Kraftaktörerna    X     

Kreab Försäljning    X    X 

Kungälv Närenergi AB     X X X  

Kvänum Energi AB X X X  X X X  
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Linde Energi Försäljning AB X X X  X X X  

Ljusdal Energi Försäljning AB X X X  X X X  

Luleå Energi AB X X X  X X X  

Lunds Energi Försäljning    X    X 

Mälarenergi AB X X X X X X X X 

Mölndal Energi AB X X X  X X X  

Norrtälje Energi Försäljnings AB X X X  X X X  

Nossebro Energi   X      

Nynäshamn Energi Försäljning AB   X    X  

Näckåns Energi AB X X X  X X X  

Närkes Kils Energi AB   X    X  

OKQ8 X X X X X X X X 

Oskarshamn Energi AB X X X X X X X X 

PiteEnergi Handel AB X X   X X   

Ringsjö Energi Försäljning    X    X 

Rödeby Energi AB X X X X X X X X 

Skellefteå Kraft AB X X X X X X X X 

Skånska Energi Marknad AB    X    X 

Sollentuna Energi Handel AB X X X X X X X X 

Storuman Energi AB X X X X X X X X 

Sundsvall Energi AB     X X   

Tranås Energi AB X X X  X X X  

Trelleborgs Energiförsäljning AB X X X X X X X X 

Umeå Energi Elhandel AB X X X X X X X X 

Vaggeryds Energi X X X  X X X  

Wallenstam NaturEnergi AB     X X X X 

Varberg Energimarknad AB X X X X  X X X 

Varbergsortens Elförsäljning AB     X X X  

Vattenfall AB X X X X X X X X 

Värnamo Energi AB   X X   X X 

Västerbergslagens Elförsäljning AB   X    X  

Österlens Kraft Försäljnings AB   X X   X X 

Övik Energi AB X X   X X   

 56 57 60 33 58 60 61 35 

 

 

 

 

 

 



105 

Tabell 16 Elhandlare som erbjuder elavtal med rörligt pris för varje elområde (Elpriskollen 12-01-12) 

  dec-11 

Elhandlare SE1 SE2 SE3 SE4 

AB Helsinge Elhandel     

AB Edsbyns Elverk X X X X 

Affärsverken Energi Karlskrona AB X X X X 

Ale El Elhandel AB X X X X 

Alingsås Energi AB X X X  

BestEl X X X X 

Bixia AB X X X X 

Björklinge Energi Försäljning AB X X X  

Bodens Energi AB X X X  

Boo Energi X X X X 

Borås Elhandel AB X X X X 

Dala Kraft AB X X X X 

E.ON X X X X 

Eksjö Energi ELIT AB X X X X 

Elhandel i Vetlanda AB X X X X 

Elitkraft Sverige AB X X X X 

Elverket Vallentuna El AB X X X X 

Enkla Elbolaget AB X X X X 

Falkenberg Energi X X X X 

Fortum X X X X 

Fyrfasen Energi AB X X X X 

Gislaved Energiring AB X X X X 

Gotlands Elförsäljning AB X X X X 

Grästorp Energi AB X X X X 

Gävle Energi AB X X X X 

Göta energi ab X X X X 

Göteborg Energi DinEl AB X X X X 

Habo Energi AB X X X X 

Halmstads Energi och Miljö AB X X X X 

Hamra Kraft AB  X X  

Härryda Energi Elhandel AB X X X X 

Jukkasjärvi Energi AB X X X X 

Jämtkraft AB X X X X 

Jönköping Energi AB X X X X 

Kalmar Energi Försäljning AB X X X X 

Karlsborgs Energi Försäljnings AB   X  

Karlshamn Energi Elförsäljning AB X X X X 

Karlstads Energi AB X X X X 

Kraftaktörerna X X X X 

Kreab Försäljning    X 

Kungälv Närenergi AB X X X X 

Linde Energi Försäljning AB X X X  
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Luleå Energi AB X X X X 

Lunds Energi Försäljning    X 

Mälarenergi AB X X X X 

Norrtälje Energi Försäljnings AB X X X X 

Nossebro Energi   X  

Nynäshamn Energi Försäljning AB   X  

Näckåns Energi AB X X X X 

Närkes Kils Energi AB     

O2 Vindel AB X X X X 

OKQ8 X X X X 

Oskarshamn Energi AB X X X X 

PiteEnergi Handel AB X X   

Ringsjö Energi Försäljning    X 

Rödeby Energi AB X X X X 

Sala-Heby Energi AB X X X X 

Skellefteå Kraft AB X X X X 

Skånska Energi Marknad AB     

Sollentuna Energi Handel AB X X X X 

Sundsvall Energi AB X X   

Storuman Energi AB     

Telge Energi AB X X X X 

Telinet Energi AB     

Tibro Energi Försäljning AB X X X  

Tranås Energi AB   X X 

Umeå Energi Elhandel AB X X X X 

Vaggeryds Energi X X X X 

Wallenstam NaturEnergi AB  X X X 

Varberg Energimarknad AB X X X X 

Vattenfall AB X X X X 

Vimmerby Energiförsäljning AB X X X X 

Västerbergslagens Elförsäljning AB   X  

Värnamo Energi AB    X 

Öresundskraft X X X X 

Österlens Kraft Försäljnings AB   X X 

Övik Energi AB X    

  59 60 64 58 
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Bilaga 8  Tidigare studier 
 

Det gjordes många utredningar inför beslut om och införandet av de svenska 
elområdena. Nedan kommer en redogörelse för de utredningar som gjorts under 
2000-talet. 

Hantering av begränsningar i det svenska överföringssystemet för el –  
Ett nordiskt perspektiv, ER 2005:11 

I ER 2005:11 ”Hantering av begränsningar i det svenska överföringssystemet för el 
– Ett nordiskt perspektiv” analyseras problemen med flaskhalsar i det svenska och 
nordiska överföringssystemet. 

Rapporten kartlägger hur ofta överföringskapaciteten i interna svenska snitt har 
varit begränsade för den handelskapacitet som Svenska kraftnät har ansett varit 
möjligt att lämna till Nord Pool Spot. Den ser också över vilken av de nordiska 
systemansvariga som har ställt krav på den mest omfattande begränsningen en 
viss timme mellan områden. Slutligen görs en kartläggning av hur ofta 
begränsningar i handelskapaciteten har sammanfallit med prisdifferenser mellan 
områden, fördelat på begränsande systemansvariga.  

Undersökningarna visar att interna svenska snitt under perioden november 2000-
juni 2004 indikerat behov av begränsad handelskapacitet i 22 procent av tiden. 
Sedan 2003 har västkustsnittet varit den dominerande begränsningen i Sverige. 
Detta snitt har varit begränsande vid stor norrgående transiton mellan Danmark 
och Sydnorge.  

Gällande de systemansvarigas kapacitetsbegränsningar visar kartläggning att 
samtliga nordiska systemansvariga genomfört begränsningar av 
handelskapaciteten på grund av kapacitets- eller stabilitetsproblem i de egna 
näten. 

Vad gäller prisdifferenser konstateras att merparten av uppkomna sådana 
sammanfaller med att handelskapacitet reducerats som en konsekvens av 
förväntningar om problem i interna snitt inom ett område. Det visar sig att 
begränsningsbehov i interna snitt främst uppkommit i samband med förväntade 
transitflöden som överföringssystemen inte är byggda för.  

Rapporten ser över de två olika alternativ för hantering av 
överföringsbegränsningar i planeringsfasen på den nordiska elmarknaden:  

Områden i Norden knyts samman ytterligare genom ökad mothandel i 
planeringsfasen, i syfte att skapa större sammanhängande prisområden för 
aktörerna 

Fler elområden införs, i syfte att ersätta neddragningarna av handelskapacitet 
mellan områden och att genom effektiv prissättning säkerställa att kraften flödat i 
den riktning den prismässigt bör flöda.  
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Det konstateras att det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Bland annat 
analyseras den eventuella problematik med ökad marknadskoncentration vilken 
kan komma att uppstå vid områdesindelning. Det bedöms dock att den ökade 
koncentration som kan komma att uppstå vid områdesindelning inte allvarligt 
skulle öka risken för utövande av marknadsmakt.  

Rapporten konstaterar att för en fortsatt positiv utveckling av den nordiska 
elmarknaden där länder och aktörer får nytta av fördelarna med en gemensam 
marknad förutsätts ytterligare integrering av de nordiska näten. Ett viktigt steg är 
att minska neddragningarna av handelskapaciteterna mellan de nordiska länderna. 
Rapporten bedömer att en indelning av Sverige i elområden kan ge förutsättningar 
för att uppnå större sammanhängande prisområden än vad som är möjligt med 
Sverige som ett område. En sådan indelning bedöms vara till gagn för såväl 
svenska som nordiska aktörer. En förutsättning för en dylik indelning är att 
samtliga systemansvariga vidtar åtgärder för att upprätthålla en hög 
handelskapacitet så att den förändrade hanteringen inom Sverige får avsedd 
verkan på den nordiska marknaden. 

Det konstateras slutligen att det inte finns några juridiska hinder för att förändra 
metod för hantering av flaskhalshantering samt att valet av 
flaskhalshanteringsmetod är en fråga för systemansvariga Svenska kraftnät och 
tillsynsmyndigheten, vilket då rapporten publicerades var Energimyndigheten. 

Prisområden på elmarknaden (POMPE), EMIR 2007:02 

Gemensam rapport från Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Svensk 
Energi och Svenskt Näringsliv  

Med utgångspunkt i att en effektiv marknad bör kännetecknas av såväl effektivt 
resursutnyttjande som effektiv konkurrens och så långtgående 
marknadsintegrering som möjligt genomfördes en analys av för- och nackdelar 
med olika sätt att hantera överföringsbegränsningar på den svenska, nordiska och 
nordeuropeiska elmarknaden.  

Det konstaterades att ambitionen bör vara så få och stora prisområden som möjligt 
samt att utveckling och drift av det nordiska stamnätet baseras på ett nordiskt 
perspektiv i stället för nationella perspektiv. De systemansvariga i Norden 
uppmanas genomföra ytterligare utbyggnader som identifieras vara 
samhällsekonomiskt lönsamma i ett nordiskt perspektiv. Det påtalas dock att det 
inte är ekonomiskt rimligt att bygga ut överföringsförbindelserna i en sådan 
omfattning att överföringsbegränsningarna helt försvinner inom Norden. Även om 
problematiken kan minska kraftigt genom samhällsekonomiskt lönsamma 
nätförstärkningar finns det ett behov av metoder för hantering av de 
överföringsbegränsningar som även fortsättningsvis kan uppkomma och för 
hantering av de tillfälliga överföringsbegränsningar som gäller tills dess 
nätförstärkningar är genomförda. 

Gällande mothandel anses det nödvändigt att för att sådan ska förekomma är det 
avgörande att de som har nyttan av en viss mothandel också är beredda att betala 
kostnaden. Det påtalas att det är för den nordiska marknadens funktion är 
nödvändigt att etablera principer för mothandel av olika överföringsbegränsningar 
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som tar sin utgångspunkt i att de som har nytta av mothandeln också finansierar 
mothandeln. Innan en överenskommelse träffats inom det nordiska systemet om 
utformning och finansiering av gemensam mothandel kan bilaterala 
överenskommelser bidra till en förbättring av den nuvarande hanteringen av 
överföringsbegränsningar. 

Gällande prisområdesindelning analyseras förutsättningarna för och 
konsekvenserna av en prisområdesindelning för att hantera de vid tidpunkten för 
analysen viktigaste svenska överföringsbegränsningarna, nämligen 
Västkustsnittet, snitt 4 och snitt 2.   

Avseende västkustsnittet är det är inte möjligt att konstruera ett särskilt 
prisområde som löser problemen med detta snitt. Problemet är inte att den totala 
kapaciteten norrut genom södra Sverige är för liten utan att för stor del av 
kraftflödet väljer Västkustkorridoren för sin väg till Norge. 

Utredningen finner att en prisområdesindelning i snitt 4 inte bör komma i fråga 
med hänsyn till att för kunderna i sydligaste Sverige resulterar en sådan 
förändring i markant sämre konkurrensförutsättningar på såväl kraftmarknaden 
som elhandelsmarknaden. 

Utredningen finner dock skäl att närmare överväga en prisområdesindelning i 
snitt 2. En prisområdesindelning i snitt 2 kan enligt utredningen i vissa situationer 
ge ett effektivare resursutnyttjande. Söder om snitt 2 finns det viss flexibilitet då 
drygt hälften av den installerade svenska produktionskapaciteten och merparten 
av den elintensiva industrin finns söder om snittet. Till detta kommer att små 
förändringar i kraftpriset kan ge stora förändringar i kraftflödet till grannländerna, 
särskilt till/från Norge.  

Så länge som elhandelsmarknaden fortfarande är nationell menar utredningen 
dock att varje prisområdesindelning av Sverige – även en indelning i snitt 2 – ger 
sämre förutsättningar för konkurrensen på elhandelsmarknaden. Det påtalas att en 
prisområdesgräns i Sverige ger en fristående elhandlare ökade risker beträffande 
spotpris och reglerkraftspriser vid försäljning i det södra området och risk för 
försämrad konkurrensförmåga gentemot integrerade koncerner. Eftersom en så 
pass stor del av den svenska förbrukningen är söder om snitt 2 bör det dock vara 
en begränsad risk för att många fristående elhandlare kommer att välja att avstå 
från elförsäljning söder om snittet om det blir en prisområdesindelning i snitt 2.  

Det konstateras att det vid tidpunkten för utredningen pågick ett flertal större 
projekt avseende nätförstärkning och nätutbyggnad, vilka påverkar 
överföringsmöjligheterna. Utvecklingen av dessa bör tas i beaktande vid beslut om 
områdesindelning.  

Nordens produktion, något förenklat, kan sägas vara uppdelad i vattenkraft och 
värmekraft vilket kan bidra till stora variationer i flöden. Det anses därmed inte 
rimligt att mothandel ska kunna lösa alla problem. Ambitionen att Norden så långt 
som möjligt bör vara ett gemensamt prisområde bör enligt rapportförfattarna 
modifieras på så sätt att det accepteras att det i vissa situationer är en strukturell 
prisområdesskillnad mellan den del som huvudsakligen har vattenkraftproduktion 
och den del som huvudsakligen har värmekraftproduktion. 
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Slutligen föreslås att Nordiska ministerrådet, Nordel eller NordREG tar initiativ till 
en prövning av en prisområdesgräns mellan de nordiska vatten- och 
värmekraftsområdena som går genom snitt 2 i Sverige och exempelvis genom 
norra Finland och sydöstra Norge. Prövningen bör avse om en sådan 
prisområdesgräns ger en effektiv marknad som kännetecknas av effektivt 
resursutnyttjande, effektiv konkurrens och långtgående marknadsintegrering. 

Congestion Management in the Nordic Market – evaluation of different  
market models, 2008 

Studien genomförds av Ea Energy Analyses, Hagman Energy och COWI på 
uppdrag av Nordiska Ministerrådet under år 2008. 

Det huvudsakliga syftet med projektet var att utvärdera och analysera de två 
huvudsakliga metoderna (marknadsdelning och mothandel) för hantering av 
begränsningar i överföringskapacitet (CM) på den nordiska elmarknaden och på 
basis av denna analys lägga fram konkreta rekommendationer för en nordisk 
lösning. Förslag till lösning skulle syfta till en optimal balans mellan konkurrens 
och effektivitet.  

Rapportens resultat och rekommendationer 
1) Rapporten rekommenderar att nya elområden etableras som separata 
spotområden eller separat budområden inom befintliga spotområdet för CM i 
snitt 2 och snitt 4 i Sverige, snitt P1 i Finland och överbelastningsområdet väster 
om Oslo.  

Negativa effekter av strategisk budgivning och mindre resurseffektivitet måste 
jämföras med negativa effekter på konkurrensen på slutkundsmarknaden från fall 
till fall för att nå en optimal balans mellan effektivitet och konkurrens. Men den 
viktigaste förutsättningen för resurseffektivitet är att sluta med att reducera 
kapaciteterna till spotmarknaden. Om det råder osäkerhet om uppdelning av ett 
visst spotområdet till budområden eller egna spotområden, är det bättre att 
fastställa de nya områdena som separata budområden först och sedan bestämma 
om de ska ändras till separata spotområden baserat på erfarenheter av mängden 
mothandel på den gemensamma spotmarknaden. Det sämsta alternativet är att 
skjuta upp beslutet och fortsätta reducera kapaciteten till spotmarknaden. 

2) Rapporten rekommenderar en metod som kombinerar marknadsdelning och 
mothandel på spotmarknaden. 

De nya budområdena ska inrättas inom spotområdet så att bud på under- och 
överskottssidan av överföringsbegränsningen kan separeras från varandra. I den 
första spotberäkningen är alla budområden behandlade som spotområden. 
Överföringsbegränsningar mellan budområdena är således hanterade genom 
marknadsdelning och resultatet är samma clearingmarknad och samma flöde av el 
som om budområdena hade varit ett spotområden. Därefter utförs en andra 
beräkning för ett visst spotområde om den första beräkningen har resulterat i olika 
priser för budområden som är inom spotområdet. Som input, använder den andra 
beräkningen samma flöden med andra spotområden som var etablerade i den 
första beräkningen. Syftet med den andra beräkningen är bara att etablera ett 
gemensamt pris för spotområdet och för att utföra den mest kostnadseffektiva 
mothandel för att avlasta överföringsbegränsningarna som uppstår som en följd av 



111 

det gemensamma spotpriset. Den mest kostnadseffektiva mothandel är en 
mothandel som ger samma leverans inom spotområdet som den som uppnåddes i 
den första beräkningen. Således ändrar den andra beräkningen inte elflödena med 
intilliggande spotområden. Det slutliga resultatet i spotmarknaden kommer att 
vara samma prissignaler i andra spotområden och samma leverans inom alla 
områden som om alla budområden hade olika spotområden och endast 
marknadsdelning hade använts.  

3) Rapporten rekommenderar att alla budområden och spotområden behandlas 
som separata områden på intra-day-marknaden (Elbas) och på 
reglerkraftmarknaden.  

Det kommer att finnas missledande incitament för intra-day-handel om det bara 
finns ett gemensamt pris på intra-day-marknaden i situationer när mothandeln på 
spotmarknaden har resulterat i olika priser för mothandelsvolymer i över- och 
underskottsområden. Rekommendationen kommer att möjliggöra effektiva intra-
day-marknader och reglermarknader med mindre särskilda regleringar och onödig 
minskning av överföringskapaciteter. Det kommer också att möjliggöra en bättre 
hantering av topplast situationer.  

4) Rapporten rekommenderar inte att de systemansvariga ska garantera 
kapaciteten till spotmarknaden även om den fysiska kapaciteten är lägre på 
grund av till exempel avbrott.  

Enligt rapportens analyser blir spotmarknaden inte en mer effektiv marknad av att 
TSO garanterar en viss överföringskapacitet. Rapportens slutsats är att en day- 
ahead-marknad som motsvarar den fysikaliska verkligheten bör uppmuntras - inte 
döljas. 

Konsekvenser av införande av fyra prisområden i Sverige, 2011 

Rapporten är en analys av Sweco Energuide AB på uppdrag av 
Energimarknadsinspektionen. Det övergripande syftet var att kartlägga och 
analysera hur marknaden kommer att förändras när den svenska elmarknaden 
delas upp i elområden.  

Rapporten pekar på möjligheten för kraftproducenterna i norra Sverige att genom 
så kallad taktisk budgivning påverka prisbildningen på elspot i områden med 
mindre god konkurrens. Men menar dock att möjligheterna snarare leder till att 
sannolikheten för att det ska uppstå prisskillnader minskar än att den ökar. 

En ytterligare slutsats är att konkurrenssituationen i produktionsledet är generellt 
god inom de svenska områdena, men att denna försämras bland annat i perioder 
med stora hydrologiska överskott då flaskhalsarna mellan vattenkraftsområdena 
SE1 och SE2 i norr och värmekraftområdena i söder SE3 och SE4 uppstår under 
höglast. 

Handeln med CfD har ökat under 2000-talet men är fortfarande inte i närheten av 
att motsvara grundkraftterminerna vilket är till nackdel för oberoende elhandlare 
utan egen produktion vars förutsättningar att hitta bra priser och villkor på 
marknaden försämras vid låg likviditet. 
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Rapporten innehåller även kvantitativa bedömningar över de framtida 
prisskillnaderna mellan Sveriges prisområden (med prognosmodell WiMo). 
Resultaten visar att huvudsakliga prisskillnader kan förväntas uppstå mellan SE3 
och SE4 och primärt under dagtid. Avvikelser mellan områden kommer dock att 
variera mycket mellan olika scenarier.  

På medellång sikt, 4-5 år och framåt, kommer betydande investeringar i det 
nordiska stamnätet och i nya produktionsanläggningar göra att situationen blir 
mer stabil med minskade prisavvikelser mellan områdena som följd. 
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