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Förord 

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

EI har sedan 2007 publicerat halvårsvisa rapporter om utvecklingen på 
elmarknaden. I den här rapporten beskrivs och kommenteras utvecklingen på 
elmarknaden mellan april och september 2011. Rapporten syftar till att bidra till en 
ökad kunskap och förståelse, samt att ge en så heltäckande bild av elmarknadens 
utveckling som möjligt.  

Halvåret april-september präglades av den snabba återhämtningen av 
underskotten i de nordiska vattenmagasinen och utfasningen av den tyska 
kärnkraften. Samtidigt hade en ökad oro på de finansiella marknaderna en viktig 
betydelse för marknadsutvecklingen. 

Arbetet med rapporten har letts av Håkan Östberg. Projektgruppen har bestått av 
Håkan Östberg, Anders Wallinder och Sara Näselius. 

Eskilstuna den 14 november 2011 

 

 
Yvonne Fredriksson 
Generaldirektör   
   Håkan Östberg 

Projektledare                                  
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Sammanfattning 

Utvecklingen på elmarknaden under halvåret april-september 2011 präglades av den 
snabba återhämtningen av underskotten i de nordiska vattenmagasinen. Samtidigt 
hade en ökad oro på de finansiella marknaderna och utfasningen av den tyska 
kärnkraften stor betydelse för marknadsutvecklingen. 

Avveckling av tysk kärnkraft får effekter för den nordiska elmarknaden 

I mars 2011 beslutade den tyska regeringen att omedelbart stänga åtta 
kärnkraftreaktorer. Beslut togs under stark politisk press efter den allvarliga 
japanska kärnkraftsolyckan i Fukushima. Avstängningen av reaktorerna var en 
temporär åtgärd under tre månader, då en fördjupad säkerhetsanalys av 
reaktorerna skulle genomföras. Efter dessa tre månader beslöts att kärnkraftverken 
skulle vara fortsatt avstängda och en avveckling av resten av kärnkraftsbeståndet 
skulle sättas igång. 

Effekterna av denna nya kärnkraftspolitik kommer att påverka inte bara Tyskland, 
utan stora delar av Europa – inklusive Sverige. Den direkta påverkan på Norden 
kommer troligtvis att vara liten i normalfallet, men de indirekta effekterna som 
följer av högre priser på insatsbränslen och utsläppsrätter kan bli betydande, med 
höjda elpriser som följd. 

Från brist till överskott 

Elproduktionen i Norden består till drygt hälften av vattenkraft. Tillgången på 
vatten har därför stor betydelse för prisutvecklingen på el, eftersom den avgör i 
vilken utsträckning dyrare elproduktion är nödvändig för att tillgodose elbehovet.  

I början av april var den hydrologiska situationen kritisk med stora underskott i de 
nordiska vattenmagasinen. I inledningen av april var magasinfyllnadsgraden 16 
procent, mot normala 29 procent. Vårfloden inleddes emellertid oväntat tidigt med 
stora vattenflöden som följd. Det fortsatt kraftiga inflödet under sommaren och 
hösten medförde att de nordiska vattenmagasinen vid utgången av september 
månad uppvisade ett visst överskott. Den 30 september var den samlade nordiska 
magasinfyllnadsgraden 86 procent, mot 85 procent normalt. 

Den snabba förstärkningen av den hydrologiska balansen medförde även att 
Norden på kort tid gick från nettoimport till nettoexport. Samtidigt uppvisade det 
nordiska systemet stora regionala skillnader med Sverige och Norge som 
huvudsakliga nettoexportörer och Finland och Danmark som nettoimportörer. 

Högre tillgänglighet i kärnkraften trots problemfyllda revisioner 

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften var 68 procent i genomsnitt under 
perioden april till och med september, vilket kan jämföras med 55 procent samma 
period förra året. Den högre tillgängligheten under sommaren var ett resultat av 
att årets revisionsperiod till viss del var förlagd till våren och senhösten.  
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Samtidigt var årets revisioner inte problemfria. I maj drabbades Ringhals 3 av en 
brand som försenade återstarten från maj till november. Komplicerade rörmontage 
försenade sedan revisionen på Ringhals 4, vilket även drabbade revisionen av 
Ringhals 1 som senarelades från oktober till november.  Problem med en 
kylvattenanläggning tvingade även Oskarshamn 3 att inställa produktionen under 
en kortare tid i september.  

Våtår banade väg för lägre elpriser 

Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool uppgick till något mer än 400 
kronor per MWh mellan 1 april och 30 september, vilket är nära 8 procent lägre än 
fjolårets genomsnittspris för samma period. En viktig orsak till prisfallet var den 
snabbt förbättrade hydrologiska situationen som succesivt pressade ner 
spotpriserna under perioden.  

Även de finansiella kontrakten påverkades av den förbättrade hydrologiska 
situationen. Särskilt de närliggande kontrakten reagerade på den förbättrade 
magasinbalansen och föll succesivt under halvåret. För de längre kontraktstyperna 
hade även den ökande finansiella oron på marknaden betydelse för 
prisutvecklingen, då en försämrad konjunktur påverkar den potentiella efterfrågan 
av elleveranser.  

Rörligt pris fortsatt vanligast bland konsumenterna 

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

Det genomsnittliga rörliga priset under perioden var knappt 99 öre per kWh, 
jämfört med drygt 100 öre per kWh året innan. Utvecklingen av det rörliga priset 
följde som brukligt prisutvecklingen på Nord Pool Spot, och sjönk följaktligen 
under hösten i takt med att den hydrologiska situationen kraftigt förbättrades. 

Samtidigt var prisskillnaderna fortsatt stora mellan elhandlarna. För en villakund 
med avtal om rörligt elpris motsvarar skillnaden mellan dyraste och billigaste avtal 
en årskostnad på 1 400 kronor. Trots detta har inte fler konsumenter valt att byta 
elhandlare eller omförhandla sitt elavtal. Totalt var 16 procent av hushållen aktiva 
under perioden, antingen genom att byta elhandlare eller genom att teckna nytt 
avtal med sin befintliga elhandlare. 

Indelningen av Sverige i elområden den 1 november 2011 påverkade främst 
kunder i elområde 4 där fastprisavtalen låg på en högre nivå än övriga Sverige. De 
ettåriga fastprisavtalen var den 30 september cirka 9 öre dyrare per kWh i 
elområde 4 jämfört med elområde 1. 
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Elproduktion  

Den totala elproduktionen ökade marginellt i Norden och Sverige under perioden 
april-september 2011 jämfört med föregående år. Bakom produktionsökningen ligger 
gynnsamma hydrologiska förutsättningar och fortsatt hög efterfrågan på elleveranser 
från industrin.  

Ökad nordisk elproduktion 
Den nordiska elmarknaden kännetecknas av en stor andel vattenkraftsbaserad 
elproduktion. Den totala mängden elenergi som kan produceras avgörs därför i 
stor utsträckning av tidsperiodens hydrologiska förutsättningar.  

Den totala elproduktionen i Norden uppgick till 169,5 TWh under april-september 
2011, vilket är nära 3,6 procent högre än under motsvarande period föregående år. 
Elproduktionen var som högst under inledningen på april för att sedan falla 
tillbaka när varmare temperaturer dämpade efterfrågan på el.  

Figur 1. Elproduktion i Norden per vecka 

Källa: Nord Pool 

Halvåret kännetecknades av en snabb hydrologisk återhämtning där vårens 
rekordstora underskott successivt övergick till ett överskott i de norska och 
svenska vattenmagasinen. De kraftiga vattenflödena tvingade stundtals 
vattenkraftsproducenterna att producera för att undvika vattenspill. Det bidrog till 
att den vattenkraftbaserade elproduktionen ökade med 10,7 TWh, eller 12,8 
procent i förhållande till föregående period.  

Den svenska kärnkraften brottades med försenade återstarter och tekniska 
problem, vilket bidrog till att den totala kärnkraftsproduktionen i Norden föll med 
över fem procent i förhållande till föregående halvår.  

 

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

April Maj Juni Juli Augusti September

G
W

h 

2009

2010

2011



8 

Tabell 1. Elproduktion i Norden per kraftslag, TWh 

 april-september 
2009 

april-september 
2010 

april-september 
2011 

Förändring 2011 
jämfört med 2010 

Vattenkraft 88,8 83,2 93,9 12,8 % 

Vindkraft 4,5 5,3 6,8 30,1 % 

Kärnkraft 34,4 39,8 37,7 -5,3 % 

Övrig värmekraft 31,1 35,3 31 -12,0 % 

Totalt 158,9 163,5 169,5 3,6 % 

Källa: Nord Pool 

Ökad vattenkraftsproduktion i Sverige 
I Sverige producerades totalt cirka 67 TWh under sommarhalvåret 2011, vilket är 
en minskning med något mindre än en procent i förhållande till föregående år. 
Precis som för Norden som helhet är den hydrologiska balansen avgörande för hur 
mycket elenergi som kan produceras.  

Figur 2. Elproduktion i Sverige per vecka 

Källa: Nord Pool 

Som för resten av det nordiska systemet kännetecknades utvecklingen även i 
Sverige av den snabba återhämtningen av den hydrologiska balansen. Högst var 
produktionen under september då kraftiga vattenflöden medförde en ökning av 
vattenkraftsproduktionen. Lägst var produktionen under sommarmånaderna då 
delar av den svenska kärnkraften befann sig ur drift samtidigt som efterfrågan var 
låg.  

De gynnsamma vattenförhållandena höjde vattenkraftproduktionen i Sverige med 
åtta procent i förhållande till samma period 2010. Samtidigt medförde försenade 
revisioner och olyckstillbud att kärnkraftproduktionen föll med åtta procent i 
förhållande till 2010. Vattenkraften stod under perioden för 47 procent av 
produktionen i Sverige, medan kärnkraften stod för cirka 40 procent. 

De senaste åren har andelen vindkraftsproduktion i Sverige ökat kraftigt till följd 
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vindkraft, vilket är en ökning med 54 procent i förhållande till samma period förra 
året. Vindkraften stod under perioden för 3,4 procent av elproduktionen i Sverige.  

Tabell 2. Elproduktion i Sverige per kraftslag, TWh 

 april-september 
2009 

april-september 
2010 

april-september 
2011 

Förändring 2011 
jämfört med 2010 

Vattenkraft 29,8 30,5 31,7 4 % 

Vindkraft 1,2 1,5 2,3 54 % 

Kärnkraft 23,5 29,4 27,1 -8 % 

Övrig värmekraft 5,7 6,8 6,0 -11 % 

Totalt 60,1 68,2 67,2 -1 % 

Källa: Nord Pool 
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Elanvändning  

Elanvändningen i Norden låg kvar nära 2010 års nivå. Under sommarhalvåret 
minskade elanvändningen till följd av lägre uppvärmningsbehov och en antydning till 
stagnerande efterfrågan från industrin. 

Inga tydliga tecken på konjunkturavmattning 
Totalt uppgick elanvändningen i Norden till nära 170 TWh under perioden, vilket i 
princip är samma nivå som under 2010. Ännu syns alltså inga tydliga tecken på att 
den finansiella oron som eskalerade under sommaren och hösten ska ha påverkat 
efterfrågan på el. 

Figur 3. Elanvändning i Norden per vecka 

Källa: Nord Pool 

En svagt nedåtgående trend i elanvändningen går att urskilja för samtliga nordiska 
länder, se tabell 3. I Finland, Sverige och Norge, som har en stor andel elintensiv 
industri, minskade den totala elanvändningen med 0,7 procent , 0,3 procent 
respektive 0,1 i förhållande till motsvarande period 2010. Även i Danmark 
minskade elanvändningen med 1 procent respektive 0,1 procent.  
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Tabell 3. Elanvändning per land, TWh 

  april-september 
2009 

april-september 
2010 

april-september 
2011 

Antal förbrukade 
kWh per invånare 

april-september 
2011 

Sverige 59,9 62,1 61,9 6627 

Norge 51,0 53,2 53,1 10927 

Finland 41,1 39,0 38,7 7266 

Danmark 16,5 16,6 16,5 2982 

Källa: Nord Pool 

Något lägre elanvändning i Sverige  
Den svenska elanvändningen uppgick till ungefär 61,9 TWh under april-september 
2011. Av figur 4 framgår att elanvändningen under perioden ligger under 2010 års 
värden, förutom under augusti.  

Figur 4. Elanvändning i Sverige per månad 

Källa: SCB 

Den svenska industrin hade totalt sett en svagt fallande efterfrågan i förhållande 
till samma period föregående år. Totalt minskade elanvändningen inom industrin 
med 1 procent under perioden. Som figur 5 illustrerar var dock utvecklingen inte 
entydigt lägre i förhållande till 2010 på månadsbasis.  
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Figur 5. Elanvändning inom industrin 

Källa: SCB  
Anm: Ej temperaturkorrigerad 

 

Hushållens elanvändning föll med 2 procent i förhållande till föregående år. 
Svenska hushållskunder har begränsade möjligheter och incitament att förändra 
sin elanvändning på kort sikt och påverkas därför i större utsträckning av 
temperatur än av pris- och konjunktursvängningar. 

Figur 6. Elanvändning för kategorin bostäder, service m.m. 
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Elkraftutbyte  

Den snabba förstärkningen av den hydrologiska balansen medförde att Norden på 
kort tid gick från en omfattande nettoimport till nettoexport. Samtidigt uppvisade det 
nordiska systemet stora regionala skillnader med Sverige och Norge som 
huvudsakliga nettoexportörer och Finland och Danmark som nettoimportörer.  

Förstärkt magasinbalans gav minskad nettoimport 
Norden nettoimporterande totalt 0,6 TWh under april-september 2011, vilket är en 
minskning på 6,2 TWh i förhållande till samma period 2010. Bakom den tydliga 
minskningen ligger den normaliserade balansen i vattenmagasinen, vilket pressat 
ner priserna i Norden i förhållande till den kontinentala prisbilden och därmed 
möjliggjort större export av nordisk el.   

Den förstärkta vattenbalansen i Norge och Sverige gjorde dessa länder mindre 
beroende av import från kontinenten. Figur 8 visar samtidigt att både Danmark 
och Finland sticker ut som underskottsområden under perioden som helhet. De 
nordiska kraftflödena är därmed helt motsatta den situation som rådde under 
vinterhalvåret 2010/2011.  

Figur 7. Elkraftutbyte för Norden april-september 2011 

 

Källa: Nord Pool 

Nettoimport (TWh):  

Norge  -5,4 

Sverige -5,3 

Finland 8,0 

Danmark 3,4 

Norden totalt 0,6 

 

5,45 

0,10 

0,03 

0,09 

0,65 0,19 

1,08 

3,07 1,50 

3,98 

0,37 

2,09 
3,73 

0,28 

0,04 0,94 

0,05 1,06 2,22 0,43 

1,82 
0,13 



14 

Underskottssituationen i Norden under inledningen på perioden illustreras tydligt 
i figur 8. När sedan den hydrologiska balansen succesivt började förstärkas under 
perioden övergick Norden allt mer från nettoimport till nettoexport.  

Figur 8. Nettoutbytet mellan Nord Pool och omvärlden, per dygn 

 

Källa: Nord Pool 

Svensk nettoexport under halvåret  
Sverige var en betydande exportör av elkraft sett över hela perioden. Totalt 
nettoexporterade Sverige 5,3 TWh mellan den 1 april och den 30 september.  
Kraftflödets riktning speglade utvecklingen från underskott till överskott i de 
svenska vattenmagasinen. 

Figur 9 Nettoutbytet mellan Sverige och omvärlden, per dygn 

 

Källa: Nord Pool 

Under inledningen av våren transiterades stora mängder energi till norska 
underskottsområden som då hade ett stort importbehov efter vinterns stora 
effektuttag i vattenkraften. Sverige hade även en omfattande export till Finland 
under delar av sommaren och hösten då det årliga revisionsarbetet på 
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importen av rysk kraft. Sverige exporterade också betydande mängder till 
Danmark under halvåret. En betydande del av importen kom från Norge och 
utgjorde till stor del kraft som transiterades vidare till kontinenten.  

I figur 10 visas Sveriges elkraftsutbyte under april till september. Bruttoimporten 
uppgick till ungefär x TWh medan bruttoexporten uppgick till x TWh. Under 
motsvarande period 2010 uppgick bruttoimporten till 5 TWh och bruttoexporten 
till 11,3 TWh.  

Figur 10. Elkraftutbyte för Sverige 

 

Källa: Svensk Energi  
Anm: Bruttoexport och – import 
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Prisutvecklingen på 
råkraftsmarknaden  

Prisutvecklingen på råkraftsmarknaden under sommarhalvåret präglades dels av den 
kraftiga återhämtningen i de nordiska vattenmagasinen, dels av utfasningen av den 
tyska kärnkraften. Samtidigt hade en ökad oro på de finansiella marknaderna en 
viktig betydelse för prisutvecklingen, då en försämrad konjunktur påverkar den 
potentiella framtida efterfrågan av el. 

Förbättrad hydrologisk balans bidrog till fallande systempris   
Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick under 
sommarhalvåret till 400 kronor per MWh, vilket är nära åtta procent lägre än 
fjolårets genomsnittspris för samma period. Periodens priser befinner sig dock 
över medelvärdet för perioden 1996-2011, vilket förklaras av bland annat stigande 
bränslepriser och utsläppshandel som inneburit betydligt dyrare 
marginalkostnader för viss produktion av el.  

Prisutvecklingen under inledningen av halvåret präglades av de kraftiga 
underskotten i de nordiska vattenmagasinen och utfasningen av den tyska 
kärnkraften som initialt fick priserna på insatsbränslen och utsläppsrätter att skjuta 
i höjden. Från och med maj sjönk emellertid systempriset, delvis orsakat av ökad 
nederbörd och en därmed något förbättrad magasinbalans.  

Under sommarmånaderna sjönk systempriset som brukligt ytterligare till följd av 
semestertider och sommartemperaturer som generellt minskade lasten i systemet. 
Innehållet i vattenmagasinen fortsatte också att förbättras vilket bidrog till 
ytterligare prisavmattning. 

Under inledningen av hösten sjönk systempriset ytterligare till följd av ovanligt 
kraftiga nederbördsmängder. Under flera timmar var systempriset nere under 100 
kronor per MWh. Prisfallen orsakades av kraftiga vattenflöden som tvingade 
vattenkraftsproducenterna att producera för att undvika vattenspill, samtidigt som 
exportmöjligheterna var begränsade.  
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Figur 11. Utveckling av Nord Pools systempris, dygnsmedel 

 

Källa: Nord Pool 

 

Fallande spotpris även i Sverige  
I genomsnitt var det svenska spotpriset något lägre än under samma period 2010. 
Snittet för halvåret låg på 408,8 kronor per MWh i jämförelse med 421 kronor per 
MWh 2010.  
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var något högre än under april föregående år. Medelpriset för april-maj var 485 
kronor per MWh vilket kan jämföras 433 kronor per MWh 2010 och 357 kronor per 
MWh 2009. 

Under senare delen av halvåret fick den kraftigt förbättrade hydrologiska 
situationen i vattenmagasinen spotpriset att succesivt sjunka. Medelpriset för 
september var 264 kronor per MWh, vilket kan jämföras med 473 kronor per MWh 
i september 2010 och 292 kronor per MWh samma månad 2009.  
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Figur 12. Utveckling av Spotpriset för Sverige, dygnsmedel 

 

Källa: Nord Pool 

Högre tillgänglighet trots problematiskt halvår för 
kärnkraften 
Den samlade elproduktionen från kärnkraft utgör i vanliga fall ungefär hälften av 
den svenska elanvändningen. På våren, sommaren och hösten då elbehovet är 
lägre ställs kärnkraftverk av i omgångar för översyn, ombyggnader, bränslebyten 
och säkerhetshöjande åtgärder.  

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften var i genomsnitt 68 procent under 
perioden april till och med september. Tillgängligheten under motsvarande period 
2010 var 55 procent. Den förhållandevis höga tillgängligheten under sommaren var 
ett resultat av att årets revisionsperiod till viss del var förlagd till våren och 
senhösten.  

Samtidigt var årets revisioner inte problemfria. I maj drabbades Ringhals 3 av en 
brand som försenade återstarten från maj till november. Komplicerade rörmontage 
försenade sedan revisionen på Ringhals 4, vilket även drabbade revisionen av 
Ringhals 1 som senarelades från oktober till november. Problem med en 
kylvattenanläggning tvingade även Oskarshamn 3 att inställa produktionen under 
en kortare tid i september.  
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Figur 13. Tillgängligheten i kärnkraften 

 

Källa: Montel Powernews 
Anm: Det är möjligt att köra enskilda kärnkraftverk temporärt på en större effekt än den installerade 
kapaciteten (över 100 procent). 

Från bristsituation till överskott 
Tillgången på vatten har stor betydelse för prisutvecklingen på el, eftersom den 
avgör i vilken utsträckning dyrare elproduktion är nödvändig för att tillgodose 
elbehovet.  

I början av april var den hydrologiska situationen kritisk med stora underskott i de 
nordiska vattenmagasinen. Underskotten hade visserligen sin tyngdpunkt i Norge, 
men även den svenska hydrologiska balansen var långt ifrån normal. Under 
inledningen av april var underskotten omkring 31 TWh och 
magasinfyllnadsgraden omkring 16 procent, mot normala 29 procent. De 
omfattande underskotten hade sin förklaring i en ovanligt utdragen köldperiod, 
som tillsammans med bristande tillgänglighet i kärnkraften under 2010 tvingade 
vattenkraftsproducenterna att producera i större utsträckning än normalt.  

Vårfloden inleddes emellertid oväntat tidigt med kraftiga vattenflöden som följd. 
Det fortsatt kraftiga inflödet under sommaren och hösten medförde att de nordiska 
vattenmagasinen vid utgången av september månad uppvisade ett överskott. Den 
30 september var den samlade nordiska magasinfyllnadsgraden 86 procent, mot 
normala 85 procent. 
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Figur 14. Magasinsfyllnadsgraden i Norden 

 

Källa: Nord Pool 
Anm: Medianvärde för Sverige, Norge och Finland perioden 1990-2006.  

Finanskris och global oro påverkade bränslepriserna  
Prisutvecklingen på utsläppsrätter var mycket varierande under perioden april till 
september. Under våren låg terminspriset för utsläppsrätter (EUADEC-11) ganska 
stabilt kring 17 EUR/ton, med undantag för en tillfällig uppgång efter beslutet att 
avveckla delar av den tyska kärnkraftkapaciteten. Under sommaren föll priserna 
emellertid kraftigt, bland annat sedan det visat sig att de övriga klimatverktyg som 
EU använder, såsom energieffektivisering och ökad elproduktion av förnyelsebara 
energikällor, varit mer verkningsfulla än tidigare beräknat och därmed väntas 
minska marknadens behov av utsläppsrätter. Den allmänna prisnedgången har 
även påverkats av den grekiska utförsäljningen utsläppsrätter. 
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Figur 14. Terminspriser för utsläppsrätter 

Källa: Nord Pool 
 

De fortsatta energidiskussionerna, inte minst i Europa, efter den japanska 
Fukushimakatastrofen hade en tydlig inverkan på bränslepriserna under 
inledningen av våren. Trots detta föll kolkontrakten tillbaka något under 
sommaren efter att negativa europeiska konjunktursignaler skapat en osäkerhet 
kring den framtida efterfrågan.  

Figur 15. Kolpriser 

 

 
 
Källa: Nord Pool 

 
Förnyad finansoro drog ner oljepriset under halvårsperioden. Utvecklingen i 
Libyen under sensommaren och budskap om att landets raffineringskapacitet i det 
närmaste är intakt har påverkat priset i samma riktning. 
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Oljepriset påverkas i hög utsträckning av geopolitiska faktorer och av allmänna 
konjunkturförväntningar. Det är därför logiskt att oljepriset sjunker då oron i 
världsekonomin tilltar. Prisutvecklingen har dock varit oregelbunden och trenden 
är otydlig. 

Figur 16. Oljepriser 

 
Källa: Nord Pool 

Färre antal timmar med gemensamt elpris i Norden 
Ett gemensamt spotpris innebär att samtliga elområden i Norden är integrerade i 
en gemensam nordisk elmarknad, vilket skapar förutsättningar för bättre 
konkurrens än när marknaden är uppdelad i mindre delmarknader.  

Elnätet i Norden har vissa begränsningar i elnätet som under perioder gör att det 
uppstår nordiska delmarknader. För Sveriges del förklaras 
överföringsbegränsningar i det svenska stamnätet med stor vattenkraftproduktion 
i norr, vilket leder till ett stort behov av överföring till de mer tätbefolkade södra 
delarna av landet.  

Återhämtningen av den hydrologiska balansen i de nordiska vattenmagasinen 
genererade ett ökat överföringsbehov i det nordiska elnätet. Under stora delar av 
perioden räckte kapaciteten i elnäten inte till för att hålla samman Norden i ett 
prisområde. Norden hade ett gemensamt elpris under 12 procent av tiden. Under 
samma period föregående år var motsvarande siffra 24 procent. Inflödet i 
vattenmagasinen var som störst under april och september. Under dessa månader 
bildade Norden ett gemensamt prisområde under endast 6,4 respektive 4,9 procent 
av tiden. 

Av figur 17 framgår i vilken utsträckning Norden var uppdelat i prisområden 
under april-september 2011. 
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Figur 17.  Andel av tiden som Norden var uppdelat i prisområden perioden april-september 2011 

 

Källa: Nord Pool 

Tabell 4 illustrerar att det generellt var elområden med hög andel 
vattenkraftkapacitet, såsom de norska elområdena NO1, NO2 och NO5 som 
uppvisade de lägsta spotpriserna under perioden. I det övre spotprissegmentet 
återfinns de danska elområdena som på grund av nätbegränsningar fick förlita sig 
på dyrare inhemsk och importerad kraft. Även Finland, som normalt bildar 
gemensamt prisområde med Sverige, uppvisade högre priser under halvåret. 
Prisutvecklingen i Finland förklaras av att importmöjligheterna av rysk kraft 
reducerades under sommaren, vilket gjorde att förbindelserna med övriga Norden 
ej var tillräckliga för att jämna ut prisskillnaderna. 

Tabell 4. Genomsnittspriser i de nordiska elspotområdena april-september 2011 

Elspotområde Genomsnittpris SEK/MWh 

Sverige 409 

Finland 432 

DK1 444 

DK2 454 

NO1 384 

NO2 384 

NO3 406 

NO4 409 

NO5 376 

Estland 403 

Källa: Nord Pool 
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Fallande priser på terminsmarknaden 
På terminsmarknaden handlas kontinuerligt kontrakt för elleverans under olika 
tidsperioder framåt i tiden.  

Den generella prisutvecklingen på de närliggande finansiella kontrakten präglades 
under våren av den ansträngda hydrologiska balansen och det tyska 
kärnkraftsbeslutet som fick terminskontrakten att tillfälligt stiga. I och med 
vårfloden, och den förbättrade situationen i de nordiska vattenmagasinen föll 
priserna succesivt. 

För de tidsmässigt längre kontraktstyperna hade även den ökande finansiella oron 
en avgörande betydelse för prisutvecklingen, då en försämrad konjunktur 
påverkar den potentiella efterfrågan på el.  

Figur 18. Utveckling av Nord Pools terminspriser 

 

Källa: Nord Pool  

Ökade prisskillnader mellan Norden och Tyskland 
Marknadsutvecklingen i Tyskland har framförallt präglats av beslutet att fasa ut 
den inhemska kärnkraften. Medan priserna i Norden har fallit tillbaka under våren 
till följd av förstärkt hydrologisk balans har de tyska kraftpriserna hållits kvar på 
en högre nivå än det nordiska systempriset. Prisförhållandet mellan Tyskland och 
Norden har därmed återgått till en situation som får anses historiskt normal. 
Under sommaren var priskänsligheten i det tyska systemet stor, vilket förklaras av 
att stora delar av den återstående tyska kärnkraftskapaciteten befunnit sig i 
revision.  
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Figur 19.  Prisutveckling på Nord Pool i jämförelse med EEX, dygnsmedel 

 

Källa: EEX och Nord Pool 
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Prisutvecklingen på 
slutkundsmarknaden  

Prisskillnaderna var fortsatt stora mellan elhandlarna. Något fler kunder har valt att 
byta elhandlare eller omförhandla sitt elavtal jämfört med motsvarande period 
föregående år. Indelningen av Sverige i elområden den 1 november 2011 har än så 
länge främst påverkat kunder elområde 4 där fastprisavtalen ligger på en högre nivå 
än övriga Sverige. 

Något lägre rörliga priser än förra året  
Avtal om rörligt pris var den enskilt vanligaste avtalsformen på den svenska 
elmarknaden.  

Det genomsnittliga rörliga priset under perioden var knappt 99 öre per kWh, 
jämfört med drygt 100 öre per kWh året innan. En villakund med en förbrukning 
på 20 000 kWh hade en kostnad på 7 530 kr under perioden, med hänsyn tagen till 
ett genomsnittligt jämförpris och till den genomsnittliga förbrukningen. Kostnaden 
var marginellt lägre än under sommarperioden 2010. Jämför man samma 
villakunds kostnad sommarperioden 2011 med vinterperioden 2010/2011 så var 
kostnaden mer än dubbel så hög under vintern där kostnaden var 15 440kr. 
Utvecklingen av det rörliga priset följde som brukligt prisutvecklingen på Nord 
Pool Spot, och sjönk följaktligen under hösten i takt med att den hydrologiska 
situationen kraftigt förbättrades. Figur 20 visar prisutvecklingen för avtal om 
rörligt pris för villakunder.  

Figur 20. Prisutveckling för avtal om rörligt pris 

 

Källa: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen. 
Anm: Jämförpris för villakunder med förbrukningen 20 000 kWh/år, inklusive skatt och moms 
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De fasta priserna varierade över landet 
Den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra elområden. Det innebär att spotpriset 
på Nord Pool, och därmed även de rörliga priserna till konsumenterna, kan 
komma att variera inom landet. Fastprisavtalen till konsumenterna har emellertid 
sedan länge varierat mellan landsdelarna.  

Tabell 6 visar priserna för avtal om fast pris 1 år inom respektive elområde per den 
30 september. Av tabellen framgår att det genomsnittliga priset för fast pris 1 år 
uppgick till 93 öre per kWh i elområde 1 och till 114 öre per kWh i elområde 4. 
Prisskillnaden på 21 öre per kWh mellan område 1 och 4 speglar elhandlarnas 
förväntan om prisskillnader på spotmarknaden det närmaste året med 9 öre varav 
resterande 12 öre av skillnaden beror på att konsumenterna i elområde 1 har en 
lägre energiskatt än konsumenterna i elområde 4. Det genomsnittliga priset för 
ettåriga fastprisavtal under motsvarande period 2010 var 107 öre per kWh. Den 
generellt något högre prisnivån under 2011 kan förklaras av bland annat 
osäkerheten kring tillgängligheten i kärnkraften, men även att marknaden, efter 
två år med ovanligt höga prisnivåer, tar höjd för ett år med fortsatt höga priser. 

Antalet avtal som konsumenterna har att välja mellan skiljer sig över landet. 
Konsumenter i elområde 1 hade den 30 september över hundra avtal att välja 
mellan. Konsumenter i elområde 4 hade vid samma tidpunkt ungefär femtio avtal 
att välja mellan. Det är viktigt för konkurrensen att konsumenterna har ett brett 
utbud av erbjudanden att välja mellan. Av tabell 6 framgår hur många ettåriga 
fastprisavtal som erbjöds till konsumenterna inom respektive elområde.   

Tabell 6. Priser för avtal om fast pris 1 år per den 30 september 

 Fast pris 1 år Antal avtal   

Elområde 1 * 93 öre per kWh 107  

Elområde 2 ** 105 öre per kWh 108  

Elområde 3 ** 107 öre per kWh 110  

Elområde 4 114 öre per kWh 54  

* I elområde 1 tillämpas en reducerad elskatt på 18,7 öre/kWh. I övriga elområden är skatten 28,3 
öre/kWh med undantag av några kommuner. 

** I elområde 2 och 3 finns några få kommuner med reducerad elskatt. I tabellen visas dock normal 
elskatt. 

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

Ovanligt stora prisskillnader mellan elhandlarna  
Elpriserna varierar kraftigt mellan elhandelsföretagen och mellan respektive 
avtalsform. I tabell 7 visas prisskillnaden mellan det billigaste och det dyraste 
avtalet inom respektive avtalsform per den 30 september.  

Prisskillnaden är störst för ettåriga fastprisavtal i elområde 1 och 2. För en 
villaägare som förbrukar 20 000 kWh motsvarar skillnaden en årskostnad på 
nästan 3 200 kronor. Prisskillnaden för avtal om rörligt elpris motsvarar en 
årskostnad på 1 400 kronor. Att skillnaden är större i år än tidigare år beror delvis 
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på indelningen i elområden, vilket man särskilt kan se för fastprisavtalen i 
elområde 1 där prisskillnaden är störst.  

Tabell 7. Prisskillnad mellan det dyraste och billigaste avtalet för tre vanliga avtalsformer per den 30 
september 

 Fast pris 1 år Fast pris 3 år Rörligt pris 

Elområde 1 16 öre per kWh 13 öre per kWh 7 öre per kWh 

Elområde 2 16 öre per kWh 13 öre per kWh 7 öre per kWh 

Elområde 3 11 öre per kWh 11 öre per kWh 7 öre per kWh 

Elområde 4 8 öre per kWh 7 öre per kWh 7 öre per kWh 

Källa: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen 
Anm: Avtal om rörligt pris påverkades inte av indelningen av Sverige i elområden förrän den 1 november 
2011 . 

Fortsatt ökande elhandelsmarginaler  
Elhandelsmarginalen1 varierar mellan olika avtalsformer eftersom de olika avtals-
formerna medför olika kostnader och risker för elhandelsföretagen.  

Elhandelsmarginalerna ökade för såväl avtal rörligt pris som för 
tillsvidareprisavtalen. Marginalerna för tillsvidarepriserna låg under 
sommarhalvåret 2011 på 27 öre per kWh, att jämföra med motsvarande period 
2010 då marginalen låg på 21 öre per kWh.  

En orsak till att elhandelsmarginalen för tillsvidarepriserna var betydligt högre än 
för de rörliga priserna är att tillsvidarepriserna innebär en ökad risk för 
elhandlarna samt en administrativ merkostnad. Normalt sett tillämpas ingen 
uppsägningstid för kunder med tillsvidarepris. Därutöver är elhandlarna skyldiga 
att avisera prisändringar två månader innan prisändringen får träda ikraft. En 
annan möjlig förklaring till de högre marginalerna är det faktum att kunder med 
tillsvidarepris är mindre benägna att aktivera sig på elmarknaden. Denna 
passivitet ger elhandlarna en möjlighet att hålla ett högre pris än för övriga 
avtalsformer och samtidigt behålla kunden.  

Elhandelsmarginalen för avtal om rörligt pris varierar inte i samma utsträckning 
som marginalen för tillsvidarepris. En anledning till detta är att elhandelsföretagen 
inte ställs inför samma osäkerhet i prissättningen av rörligt pris som vid 
prissättningen av fastprisavtal och tillsvidarepris. Kunder med avtal om rörligt 
pris debiteras efter rådande spotpris plus ett påslag som är relativt konstant över 
tiden. Elhandelsmarginalen för avtal om rörligt pris ökade jämfört med 
motsvarande period 2010. 

                                                           
1 Elhandelsmarginalen definieras som skillnaden mellan elhandelsföretagets inköpspris och 
försäljningspris. I elhandelsmarginalen ingår också den vinst som elhandelsverksamheten genererar. 
Elhandelsmarginalen beräknas här som ett genomsnitt för samtliga svenska elhandlare och anges i öre per 
kWh. Energimarknadsinspektionen har tillsammans med konsultföretaget SWECO tagit fram en metod för 
att beräkna elhandelsmarginaler. Beräkningsmodellen utgår ifrån de kostnader och risker för respektive 
avtalsform som elhandelsföretaget ställs inför vid prissättning emot slutkunden. 
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Figur 21. Svenska elhandelsmarginaler 

 

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

Avtal om rörligt pris fortfarande den enskilt vanligaste 
avtalstypen 
Rörligt prisavtal fortsatte att vara den vanligaste avtalsformen bland svenska 
hushåll, se figur 22. I september 2011 hade cirka 29 procent av kunderna avtal om 
rörligt pris, vilket är något lägre än vid samma tidpunkt 2010. Även antalet kunder 
med tillsvidare avtal har minskat sedan 2010.  

Figur 22.  Andel kunder per avtalsform i september 2011 

 

Källa: SCB 

Ökad kundaktivitet  
Sammantaget var cirka 721 000 hushållskunder aktiva på elmarknaden under 
perioden, antingen genom att byta elhandlare eller genom att teckna nytt avtal 
med sin befintliga elhandlare. Det motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet 
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hushållskunder på den svenska elmarknaden. Jämfört med motsvarande period år 
2010 ökade den totala aktiviteten på elmarknaden med ungefär en procentenhet. 
 
Cirka 514 000 hushållskunder omförhandlade2 sina avtal under sommarhalvåret 
2011, vilket motsvarar 11,5 procent av alla hushållskunder. Det är en ökning med 
omkring en halv procentenhet i jämförelse med motsvarande period år 2010. Figur 
23 visar antal omförhandlade avtal per månad. 
 

Figur 23. Antal hushållskunder som omförhandlat avtal med befintlig elhandlare 

 

Källa: SCB 

 

 
 
Något fler valde att byta elhandlare jämför med motsvarande period föregående 
år. I genomsnitt bytte cirka 207 000 hushållskunder elhandlare under 
sommarhalvåret 2011 vilket visas i figur 24. Totalt sett bytte ungefär 4,5 procent av 
hushållskunderna elhandlare under perioden vilket är en ökning med omkring en 
halv procentenhet jämfört med sommarperioden 2010. 

                                                           
2 Exempelvis när en kund som tidigare inte bytt avtal och därmed har haft ett tillsvidarepris väljer att 
teckna ett avtal om fast eller rörligt pris hos den anvisade elhandlaren eller att en kund vars avtal löper ut 
väljer att teckna ett nytt avtal hos samma elhandlare. 
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Figur 24. Antal hushållskunder som bytt elhandlare 

Källa: SCB 
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Konsekvenser av den tyska 
kärnkraftsavvecklingen 

Det tyska beslutet att först stänga landets åtta äldsta kärnkraftverk och sedan 
avveckla de resterande 17 kärnkraftverken kommer få stor effekt på både 
kraftbalansen och prisutvecklingen i det kontinentala Europa. Den direkta påverkan 
på Norden kommer sannolikt att bli begränsad, men de indirekta effekterna som 
följer av högre priser på insatsbränslen och utsläppsrätter kan bli betydande, med 
höjda elpriser som följd. 

Tysklands nya kärnkraftspolitik 
I mars 2011 beslutade den tyska regeringen att omedelbart stänga åtta 
kärnkraftreaktorer. Beslutet togs under stark politisk press efter den allvarliga 
kärnkraftolyckan i Fukushima. Reaktorerna skulle vara stängda under en 
tremånadersperiod, då en fördjupad säkerhetsanalys skulle genomföras. Efter 
dessa tre månader beslöts att reaktorerna skulle vara fortsatt avstängda och en 
avveckling av resten av kärnkraftbeståndet skulle sättas igång. Då effekterna av 
denna nya kärnkraftspolitik kommer att påverka inte bara Tyskland, utan stora 
delar av Europa – inklusive Sverige, beställde Energimarknadsinspektionen en 
rapport3som ligger till grund för många av de perspektiv som återfinns i denna 
bilaga. 

Beslutet får följder på kort sikt  
När beslutet togs att stänga de åtta reaktorerna försvann en effekt av 9 000 MW 
med en årsproduktion om uppskattningsvis 55-60 TWh. Konsekvenserna av detta 
innefattar en påverkan på de tyska elpriserna, men också en stark påverkan på det 
europeiska utsläppsrättsystemet EU ETS då kärnkraftproduktionen till stor del 
kommer att ersättas med produktion från mer utsläppsintensiva kraftslag. Den nya 
planerade produktionen som ska täcka upp för kärnkraften kommer till betydande 
del bestå av kolkondens och gaskraft. 

Utsläppsrätterna blir dyrare 

Handeln med utsläppsrätter inom EU ETS är uppdelad på olika handelsperioder. 
Den första handelsperioden avslutades 2007. Den andra handelsperioden sträcker 
sig från 2008 till 2012, och den tredje handelsperioden från 2013 till 2020. I 
dagsläget finns det ett överskott på utsläppsrätter, vilket sannolikt kommer att öka 
under nuvarande handelsperiod. Tidigare fanns förväntningar om att det 
nuvarande överskottet skulle vändas till ett underskott under den tredje 
handelsperioden. Förväntningarna pekade mot ett underskott på uppskattningsvis 
300 miljoner utsläppsrätter ackumulerat. Detta var innan Tyskland beslutade att 
avveckla sina kärnkraftreaktorer. 

                                                           
3 Studie gjord av SWECO, beställd av EI. 
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När beslutet togs att stänga de åtta reaktorerna försvann en effekt av 9 000 MW 
med en årsproduktion om uppskattningsvis 55-60 TWh. Konsekvenserna av detta 
innefattar en påverkan på de tyska elpriserna, men också en stark påverkan på det 
europeiska utsläppsrättsystemet EU ETS då kärnkraftsproduktionen måste ersättas 
med produktion från mer utsläppsrättintensiva kraftslag. Den nya planerade 
produktionen som ska täcka upp för kärnkraften kommer till största delen bestå av 
kolkondens och gaskraft. 

Figur 25. Balans inom utsläppsrättssystemet EU ETS 

 
Om alla åtta kärnkraftverk i Tyskland ersätts med kolkondensproduktion kommer 
det ackumulerade underskottet 2020 öka med 600 miljoner ton. Om reaktorerna 
istället ersätts med gaskraft kommer underskottet öka med 300 miljoner ton, då 
gaskraftproduktion ger upphov till lägre CO2-utsläpp. Sker däremot ersättningen 
med hjälp av förnybar el, så ökar inte underskottet alls, men tillverkningen av 
förnybara kraftverk förväntas bidra med CO2-utsläpp om totalt 100 miljoner ton, 
vilket skulle öka underskottet med 100 miljoner utsläppsrätter. 

Tabell 8. Påverkan EU ETS 

Utsläppsrätter Kolkondenskraft  Gaskraft Förnybar kraft 

Effekt på EU ETS -600 miljoner  -300 miljoner -100 miljoner 

Slutlig balans 2020 -900 miljoner  -600 miljoner -400 miljoner 

Källa: SWECO 

Det tyska kärnkraftbeslutet innebär alltså att balansen inom EU ETS kan komma 
att försvagas från ett förväntat underskott på 300 miljoner utsläppsrätter till ett 
underskott på 600-900 miljoner utsläppsrätter beroende på om kärnkraften ersätts 
med gaskraft eller kolkondenskraft. Den försämrade balansen leder till högre 
priser på utsläppsrätter, vilket kan påverka den nordiska elmarknaden i form av 
högre elpriser. 
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Försämrad kraftbalans i Tyskland  

Kraftbalansen kommer på kort sikt att drastiskt försämras i Tyskland, och det finns 
risk att det tyska systemet och även kringliggande länder kan få problem med 
elförsörjningen under vintertid när elbehovet ökar. Frankrike kommer inte längre 
kunna importera el från Tyskland som de brukar och södra Tyskland kan få 
problem med black-outs som en följd av stängningen.4 På sikt kommer emellertid 
kraftbalansen att stärkas i takt med att mycket ny produktion tas i drift.  

Tabell 9. Kraftbalans Tyskland 

 MW Nya konventionella kraftverk  Utfasade kraftverk inklusive 
kärnkraft 

Netto 

2011 2 849  9 478 -6 629 

2012 2 923  1 984 939 

2013 4 521  324 4 197 

2014 2 631  620 2 011 

Summa 12 924  12 403 518 

Källa: Bundesnetzagentur 

Tyskland, som tidigare varit en betydande nettoexportör av el till kringliggande 
länder (20 TWh/år), ser nu ut att istället bli en nettoimportör av cirka 40 TWh/år. 
Importen kommer inte enbart bestå av fransk kärnkraft, utan även äldre och 
dyrare kolkondenskraftverk med lägre verkningsgrad kommer att behövas för att 
täcka behovet. Det kan generera högre elpriser i Tyskland och till del även i 
kringliggande länder. 

Begränsad effekt för den nordiska elmarknaden på kort sikt 

Då den nordiska kraftbalansen kommer att stärkas de närmaste åren som en följd 
av bland annat ny kärnkraft i Finland och högre effekt i de svenska 
kärnkraftverken kommer Norden normalt sett vara ett område som exporterar el. 
Det innebär i sin tur att Norden inte kommer att importera den potentiellt högre 
prisnivån från kontinenten särskilt ofta. Detta förväntas framför allt hända under 
torrår då vi har energibrist i Norden, men sannolikt inte annars.  

Ett högre pris på gas och speciellt utsläppsrätter kan däremot få genomslag på den 
nordiska marknaden, med högre elpriser. Effekterna på kraftbalansen i Norden 
som en följd av det tyska beslutet blir sannolikt mycket begränsade.  

Konsekvenser på längre sikt 
Som en konsekvens av beslutet kommer länder som Tyskland och Polen sannolikt 
att bli fortsatt beroende av brun- och stenkol i sin kraftproduktion. Den fortsatta 
avvecklingen av Tysklands återstående 12 kärnkraftverk kommer att förstärka 
detta beroende och dessutom tvinga fram nybyggnation av kolkraftverk. 
Kostnaden för produktion i dessa nya kolkraftverk kommer sannolikt att sätta 
prisnivån på kontinenten under 2020-talet. 

Även om norra Europa integreras ytterligare genom nya kabelförbindelser de 
kommande åren, kommer den nordiska prisnivån inte anpassas fullt ut till den 
                                                           
4 European Energy Markets Observatory report, CAPGEMINI 
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kontinentala eftersom Norden under 2020-talet troligen kommer vara 
nettoexportör av el. Påverkan på den nordiska elmarknaden kommer istället att 
främst ske genom eventuellt högre utsläppsrättpriser och ökade priser på 
insatsbränslen.  
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