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Inledning 

I Energimarknadsinspektionens instruktion står att myndigheten ska följa och 
analysera utvecklingen på el- och naturgasmarknaderna. 1 Ei ska också verka för en 
harmonisering av regelverk så att likvärdiga förutsättningar skapas på 
marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU.   

Den här rapporten, gjord av Energimarknadsinspektionen (Ei) på eget initiativ, 
syftar till att kartlägga och kvantifiera begränsningar på utlandsförbindelserna 
mellan Norden och Tyskland. Att stamnätsoperatörerna har begränsat 
överföringskapaciteten mellan Norden och Tyskland på grund av interna 
flaskhalsar har varit känt och diskuterats i branschen under ett antal år.  

Rapporten består av fyra delar som ska ge den insatta läsaren en bakgrund och 
förståelse för regelverket, en överblick av hur omfattande begränsningarna är samt 
ett kapitel där vi genom en kraftmarknadsmodell simulerar begränsningarnas 
samhällsekonomiska effekter. Avslutningsvis redovisar Ei synpunkter på hur 
problematiken bör hanteras.  

Rapporten bygger delvis på en konsultrapport Gunnar Lundberg EEManagement 
gjort på uppdrag av Hagman Energy tillsammans med Ei. Dessutom har Gunnar 
Lundberg genomfört ett antal intervjuer med centrala aktörer inom EU-samarbetet. 
Rapporten är skriven av Björn Klasman, Johan Leymann och Sigrid Colnerud-
Granström på avdelningen för marknadsövervakning.  

  

1 Förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen 

 
 

                                                           



 
 

Sammanfattning 
Bakgrund och regelverk 

Det nordiska kraftsystemet är starkt sammankopplat, både inom Norden och mot 
angränsande marknader. Det svenska elområdet SE4 (sydligaste Sverige), är 
förbundet med Tyskland och med Polen via två likströmslänkar om vardera 600 
MW (Baltic Cable och SwePol link). I slutet av 2015 kommer ytterligare en 
likströmslänk på 700 MW mellan SE4 och Litauen (Nord Balt), att tas i drift. 

Det tyska kraftsystemet är fortfarande till stor del beroende av värmekraft som till 
största delen är baserad på fossilbränsle. Detta trots en stor expansion av förnybar 
kraft som skett efter sekelskiftet. Det betyder att den genomsnittliga prisnivån i 
Tyskland fortfarande ligger över den nordiska som har en liten andel 
fossilbränslebaserad elproduktion. Dessa strukturella prisskillnader mellan 
Norden och Tyskland och det faktum att överföringskapaciteten är begränsad gör 
att kapacitetstilldelningen på överföringsförbindelserna mellan länderna får stora 
och direkta konsekvenser för producenter och konsumenter på båda sidor om 
gränsen.    

Det tyska kraftsystemet präglas i dag av ett betydande kraftöverskott i de norra 
delarna av landet samtidigt som det finns ett underskott av energi i de södra 
delarna. Idag finns ett antal flaskhalsar i det tyska överföringssystemet, de flesta 
mellan norra och södra Tyskland. Trots de interna flaskhalsarna är Tyskland 
tillsammans med Österrike inte uppdelat i flera budområden på samma sätt som 
bland annat Sverige. 

Begränsningar och deras omfattning 

Ei har undersökt hur stor del av kapaciteten på utlandsförbindelserna mellan 
Sverige och Tyskland som faktiskt har tilldelats dagen-föremarknaden (Elspot) 
under åren 2012-2014. Av de tre utlandsförbindelserna mellan Norden och 
Tyskland är det bara förbindelsen mellan Själland och Tyskland som inte 
begränsas regelbundet. 

Värst drabbad av kapacitetsbegränsningar är växelströmsförbindelsen mellan 
Jylland och Tyskland där bara en tredjedel av den maximala 
överföringskapaciteten på 1 780 MW tilldelats i södergående riktning under 2014. I 
stort sett begränsades överföringen under nästan samtliga timmar på denna 
förbindelse. Också förbindelsen mellan södra Sverige och Tyskland är drabbad av 
omfattande kapacitetsbegränsningar, främst i norrgående riktning där bara drygt 
hälften av den maximala överföringskapaciteten tilldelats marknaden. 

Merparten av begränsningarna i förbindelserna mellan Norden och Tyskland 
beror på interna flaskhalsar.  
Ei har granskat varför begränsningarna är så omfattande och kan konstatera att 
kapacitetstilldelningen regelbundet begränsas på grund av interna flaskhalsar.  

För att beräkna samhällsnyttan och framförallt den förlust av samhällsnytta som 
uppkommer på grund av begränsningar i överföringsförbindelserna mellan 
Norden och Tyskland har en kraftmarknadsmodell använts. I modellkörningarna 

 
 



 
 

har verkliga begränsningar timme för timme för åren 2012 till 2014 använts. På 
samma sätt har verklig vindkraftsproduktion för Tyskland, Danmark och Sverige 
använts. För bränslen och kostnader för utsläppsrätter har en prisnivå i paritet 
med dagens priser använts. Därigenom kan man med relativt stor noggrannhet 
beräkna begränsningarnas inverkan på samhällsnyttan.  

De länder som främst förlorar på begränsningarna är Sverige och Norge, båda 
med en sammanlagd förlust på i storleksordningen 20 miljoner euro per år.  
Detta framgår när man tittar på förändringen i samhällsnytta mellan när 
begränsningar finns eller inte finns. Nettot för Sverige och Norge blir en förlust på 
cirka 20 miljoner euro per år. Nettot består av summan av förändringar i 
konsumentnytta, producentnytta och flaskhalsintäkter. De tyska konsumenterna 
förlorar -133 miljoner euro per år och de svenska och norska konsumenterna tjänar 
mellan 110 till 200 miljoner euro per år. Tyska producenter tjänar mellan 135 och 
210 miljoner euro per år medan de norska och svenska producenterna förlorar 
mellan 120 och 220 miljoner euro per år. Danska konsumenter vinner mellan 55 
och 90 miljoner euro per år medan producenter i Danmark förlorar 40 till 80 
miljoner euro per år. 

Ei anser att flaskhalsar i transmissionssystemet i möjligaste mån ska hanteras 
där de är fysiskt belägna.  
På samma sätt som elpriset ska reflektera utbud och efterfrågan anser Ei att 
flaskhalsar i transmissionssystemet i möjligaste mån bör hanteras där de är fysiskt 
belägna. Om ett land eller flera länder insisterar på att ha ett enda prisområde är 
kravet att kunder och producenter i andra länder inte drabbas av ytterligare 
kostnader eller sämre lönsamhet som följd. Dagens hantering av flaskhalsar där 
nordiska producenter drabbas av hur Tyskland hanterar sina interna flaskhalsar är 
inte i linje med EU:s ambitioner om en gemensam inre marknad för energi. 
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1 Bakgrund 

Transmissionsnätet, eller stamnätet, för överföring av kraft på hög spänningsnivå 
är uppbyggt under lång tid och avspeglar hur resurser för elproduktion kopplats 
till förbrukningsområden. I Sverige har befolkningen och elförbrukningen varit 
koncentrerad till söder medan elproduktionen i form av vattenkraft funnits i norr. 
Från 1970-talet och framåt byggdes kärnkraften ut i söder och produktionen kom 
på så sätt närmare den plats där behoven, alltså elförbrukningen, fanns. Det 
nordiska transmissionsnätets sträckning framgår av figur 1 nedan. 

Figur 1 Transmissionsnätet i Norden och Baltikum 

Källa: Svenska Kraftnät 

När stamnätet dimensioneras görs det i allmänhet efter prognoser över framtida 
förbrukning och tillkommande respektive avvecklad elproduktion. Det är därför 
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oundvikligt att delar av nätet i vissa situationer blir använt till sin maximala nivå 
och att flaskhalsar uppkommer.  En nedläggning av en större 
elproduktionsanläggning, som Barsebäck, kan också göra att nya flaskhalsar 
uppkommer. Dessa flaskhalsar finns både inom ett land och mellan länder.  

Då varje land ursprungligen byggt upp sitt transmissionsnät efter sina egna behov 
är det oftast mellan länder som kapacitetsbristerna blir uppenbara. Normalt har 
varje land en stamnätsoperatör som ansvarar för driften av stamnätet och för att 
det alltid är balans mellan efterfrågan och elproduktion på nationell nivå. 
Stamnätsoperatörerna samordnar också sin drift av stamnätet med grannländernas 
stamnätsoperatörer. 

För att hantera flaskhalsar kan stamnätsoperatören vidta ett antal åtgärder inom 
sitt kontrollområde, det vill säga inom det nät som operatören ansvarar för. Om 
kapaciteten är fullt utnyttjad i ena riktningen i ett snitt kan stamnätsoperatören 
köpa kraft av en producent på den sida i ett snitt där kapacitetstaket nås, alltså på 
sidan dit kraften rör sig. På motsatt sida snittet gäller omvänt resonemang och 
stamnätsoperatören kan sälja kraft. Mothandel kan ske genom att en producent 
ökar eller minskar sin produktion på någon sida snittet eller att en förbrukare med 
flexibilitet minskar eller ökar sin förbrukning på den sida som avlastar snittet. 

En annan metod är att begränsa den kraft som importeras eller exporteras till 
stamnätsoperatörens kontrollområde. Detta är en praxis som tillämpats historiskt 
och som används än i dag. Rent principiellt kan man dock ifrågasätta om export- 
och importbegränsningar överensstämmer med tredjemarknadspaketet och den 
fria rörligheten inom EU. I kapitel 2 ges en kort beskrivning av det tredje 
inremarknadspaketet och en redogörelse för hur Sverige delades upp i elområden 
för att bättre uppfylla målet, en gemensam marknad för energi. 

1.1 Det nordiska och europeiska kraftsystemet 
Det nordiska kraftsystemet är starkt sammankopplat, både inom Norden och mot 
angränsande marknader, se figur 2. Skälet är att det tidigt, redan före 
avregleringen, var lönsamt att koppla samman de vattenkraftdominerade 
systemen i Norge och Sverige med systemen i Finland och Danmark som 
dominerades av termisk kraft.  

Det svenska elområdet SE4 är förbundet med Tyskland och med Polen via två 
likströmslänkar om vardera 600 MW. I slutet av 2015 kommer ytterligare en 
likströmslänk om 700 MW mellan SE4 och Litauen att tas i drift. 
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Figur 2 Nordiska och baltiska elområden och överföringsförbindelser 

 

Källa: Nord Pool  

Även det danska elområdet DK2 är förbundet med Tyskland med en 600 MW 
likströmslänk. Mellan elområdet DK1 och Tyskland finns en 
växelströmsförbindelse som kan drivas med 1 780 MW i sydlig riktning och med 
1 500 MW i nordlig riktning2. 

1.2 Interna flaskhalsar i Tyskland 
Det tyska kraftsystemet präglas i dag av ett betydande kraftöverskott i de norra 
delarna av landet samtidigt som det finns ett underskott av energi i de södra 
delarna. I dag finns ett antal flaskhalsar i det tyska överföringssystemet, de flesta 
mellan norra och södra Tyskland, se figur 3 från den tyska tillsynsmyndigheten 
Bundesnetzagentur. Dessa flaskhalsar gör att överskottet i norr inte når 
förbrukarna i söder. Trots de interna flaskhalsarna är Tyskland inte uppdelat i 
elområden på samma sätt som de nordiska länderna utan är, tillsammans med 
Österrike, ett enskilt elområde.  

Flaskhalsarna har flera orsaker, dels har Tyskland som en del i sin 
energiomställning, kallad Energiewende, beslutat att stänga ner landets 
kärnkraftverk, nio reaktorer på totalt 12 000 MW till 2022. Merparten av 
kärnkraften som stängs ligger söder om flaskhalsen vilket sannolikt kommer att 

2 Växelströmsförbindelsen mellan Jylland och Tyskland består av fyra separata ledningar med en 
samlad kapacitet på 1 780 MW i södergående och 1 500 MW i norrgående riktning.  

8 
 

                                                           



 
 

förvärra situationen med interna flaskhalsar. En annan bidragande orsak är att 
flera fossileldade kraftverk stängts i södra Tyskland på grund av olönsamhet och 
aviseringar om fler nedläggningar har gjorts av flera aktörer3. Dessutom ställer den 
kraftiga ökningen av förnybar energi större krav på transmissionsnätet.  

Figur 3 Interna flaskhalsar i Tyskland 

 
Källa: Bundesnetzagentur 

3 För att få stänga ett kraftverk krävs idag tillstånd vilket i vissa fall har nekats med hänvisning till 
systemsäkerheten. Ett avtal att fortsätta driften av de gaseldade kraftverken Irsching 4 (561 MW) och 5 
(845 MW) som tecknats mellan den tyska transmissionsbolaget TenneT och kraftbolaget Eon löper ut 
2016. Eon har åter aviserat att man vill stänga kraftverken. 
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För att möta utmaningarna som flaskhalsar och planerade nedläggningar av 
kraftverk innebär, har den tyska tillsynsmyndigheten Bundesnetzagentur 
upprättat en förstärkningsplan för nätet. I Tyskland finns fyra stamnätsoperatörer 
(och stamnätsägare) och ett styresskick som ger delstaterna stor makt. Detta 
komplicerar situationen och enskilda delstater har delvis motarbetat delar av 
planen.  

För att göra en plan måste man bilda sig en uppfattning om framtiden. Detta görs i 
ett antal scenarion varav ett i allmänhet är det man tror mest på. I detta fall är det 
ett scenario kallat Scenario B. Scenario B utgår från att de tyska policymålen 
uppfylls men att något mer förnybar kraft byggs. Samtidigt ökar också kapaciteten 
något på gaskraft. Denna gaskraft antas behövas för att upprätthålla den flexibilitet 
som krävs för kraftsystemet med ytterligare förnybar kraft. Scenario B sträcker sig 
tio år framåt i tiden men har också en tidshorisont på ytterligare tio år framåt (som 
ett eget scenario). I figur 4 nedan visas de planerade förstärkningarna i det mest 
troliga scenariot, scenario B.  

Figur 4 Planerade förstärkningar i Tyskland i scenario B                                                               

Källa:www.netzentwicklungsplan.de 
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Dessutom finns aktuella planer i den så kallade startplanen som de tyska 
stamnätsoperatörerna har sammanställt. Startplanen som alltså speglar nuläget 
innehåller ett stort antal projekt av varierande storlek som antingen är pågående, i 
tillståndsförfarande eller planerade.  

Flera projekt avhjälper flaskhalsar inom ett enskilt stamnätsområde men andra 
som förbindelsen Thüringen-Bayern förbättrar också överföringskapaciteten 
mellan norr och söder. Nätutbyggnad är också det som förespråkas i grönboken4 
från tyska Industri- och energiministeriet för att hålla samman Tyskland som ett 
budområde. Den tyska tillsynsmyndigheten och stämnätsoperatörerna anser 
därmed att problematiken med flaskhalsar är övergående, det vill säga bortbyggd 
inom en tioårsperiod.  

På grund av de stora svårigheterna och långa tidshorisonterna som är förknippade 
med stamnätsutbyggnad är det dock tveksamt om problemet verkligen kan kallas 
övergående. Exempelvis brukar Svenska kraftnät säga att det i genomsnitt tar tio år 
att färdigställa en ny stamnätsledning. Därtill tillkommer svårigheter att bygga ut 
stamnät i ett land där delstaterna har starkt självstyre och stamnätet är uppdelat 
mellan fyra skilda stamnätsoperatörer. Att de interna flaskhalsarna i Tyskland är 
övergående beror alltså på hur man definierar övergående. Klart är dock att de 
interna flaskhalsarna i Tyskland kommer att finnas kvar under flera år framöver. 

4 ”Ein Strommarkt für die Energiewende” (Grünbuch), oktober 2014 
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2 Regelverk 

Regelutveckling inom europasamarbetet har de senaste åren varit mycket 
omfattande. I det här kapitlet ger vi en kortfattad bakgrund till utvalda delar av 
regelverket som berör kapaciteten på överföringsförbindelser mellan elområden.  

2.1 En gemensam marknad för gas och el 

Den 25 juni 2009 antogs det tredje europeiska lagstiftningspaketet om en inre 
marknad för el och gas, det så kallade tredje inremarknadspaketet eller tredje 
paketet. Tredje paketet syftar, i stora drag, till att stärka och liberalisera EU:s inre 
marknad för energi. Målet med detta är att uppnå en integrerad, konkurrensutsatt 
och effektiv europeisk el- och gasmarknad med trygg och säker energiförsörjning 
där kunden möter korrekta marknadspriser.  

Genom det tredje paketet infördes bland annat en juridisk grund för att utarbeta 
ny unionslagstiftning, så kallade nätkoder. Nätkoderna syftar till att genomföra de 
övergripande mål som tredje paketet målar upp. Nätkoderna har arbetats fram av 
flera aktörer, Europeiska kommissionen, organisationen för de europeiska 
transmissionsnätsföretagen för el (ENTSO-E) respektive gas (ENTSO-G), de 
europeiska energitillsynsmyndigheterna inom ramen för ACER (Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators) och medlemsstaterna.  
 

2.2 Metoder för att beräkna kapacitet på 
utlandsförbindelserna 

En av nätkoderna/riktlinjerna styr hur kapacitet på överföringsförbindelserna 
mellan elområden ska tilldelas och flaskhalsar hanteras, den så kallade Capacity 
Allocation and Congestion Management (CACM). Enligt CACM finns två metoder 
att beräkna kapacitetstilldelning mellan budområden: marknadskoppling med 
koordinerad nettoöverföringskapacitet (NTC5) och flödesbaserad 
marknadskoppling (flow based). NTC-metoden går – mycket översiktligt - ut på 
att på förhand bedöma och tilldela en maximal nivå för kraftöverföring mellan 
budområden. Beräkningarna av den tillgängliga kapaciteten med flow based-
metoden beaktar de alternativa vägar som kraften kan ta genom näten och 
optimerar på så sätt den tillgängliga kapaciteten i sammankopplade nät. En fördel 
med flow based-metoden är att kapacitetstilldelningen är marknadsdriven och 
beräknad genom marknadskopplingsprocessen, vilket har potential att öka den 
totala nyttan.  
 
Flow based-metoden ska, enligt riktlinjen CACM, vara den primära metoden vid 
kapacitetsberäkning avseende dagen före- och intradaghandeln i geografiska 
områden där kapacitetsöverföring mellan budområden är kritisk. CACM betonar 

5 NTC – Net Transfer Capacity 
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att flow based-metoden endast bör införas efter att den berörda marknaden och 
dess aktörer konsulterats och getts tillräcklig tid för att ett smidigt införande av 
metoden kan garanteras. NTC-metoden rekommenderas endast för regioner där 
kapacitetstillgången inom budområdena är mindre beroende av 
överföringsmöjligheter mellan budområden och där flowbased-metoden därför 
inte bringar mervärde.  

2.3 Hur Sverige fick fyra elområden 
År 2006 anmäldes Svenska kraftnät av branschorganisationen Dansk Energi till 
EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens (GD Konkurrens). I anmälan 
hävdades att Svenska kraftnät bröt mot 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 att 
svenska kunder prioriterades framför danska. En tid därefter publicerade den  
danska stamnätsoperatören Energinet.dk en rapport som hävdade att den svenska 
hanteringen av Öresundsförbindelsen varit kostsam för danska kunder, varefter 
den norska branschorganisationen Energibedriftenes Landsforening (EBL) gav 
Dansk Energi sitt stöd i frågan.  
 
I april 2009 beslutade GD Konkurrens att pröva om Svenska kraftnäts 
exportbegränsningar innebar ett missbruk av dominerande marknadsställning. GD 
Konkurrens föreslog vid ett möte med Svenska kraftnät den 25 maj 2009 en 
förlikning som innebar att Svenska kraftnät skulle åta sig att förändra rutinerna för 
flaskhalshantering mot att GD Konkurrens avskrev ärendet. I juni 2009 
presenterade GD Konkurrens en preliminär bedömning i frågan, där det 
konstaterades att Svenska kraftnäts hantering av de interna flaskhalsarna i det 
svenska transmissionsnätet kan strida mot konkurrensreglerna i artikel 82 (numera 
102) i EG-fördraget, numera fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. GD 
Konkurrens bad Svenska kraftnät lista åtaganden för att åtgärda detta. Därefter 
skulle fallet kunna avskrivas. GD Konkurrens och Svenska kraftnät diskuterade 
under sommaren 2009 hur dessa åtaganden skulle utformas och Svenska kraftnät 
lämnade ett förslag till GD Konkurrens i september 2009. GD Konkurrens 
remitterade ut åtagandet och sedan marknadsaktörer lämnat synpunkter kom det 
tillbaka till Svenska kraftnät med en begäran om vissa smärre ändringar. I januari 
2010 överlämnade Svenska kraftnät kompletterade förslag till åtaganden till GD 
Konkurrens. I april samma år beslutade GD Konkurrens att göra Svenska kraftnäts 
åtaganden bindande för en period om tio år.  

GD Konkurrens godkände att det så kallade Västkustsnittet undantogs från 
Svenska kraftnäts åtagande att hantera de interna flaskhalsarna. Svenska kraftnät 
motiverade önskemålet om undantag med att flaskhalsarna i detta snitt inte 
effektivt kan hanteras med hjälp av budområdesindelning eftersom det inte finns 
tillräckliga produktionstillgångar i området. Därför finns heller inte tillräcklig 
produktionsflexibilitet och möjlighet till upp- och nedreglering inom 
Västkustsnittet. Svenska kraftnät åtog sig att stärka Västkustsnittet med en ny 400 
kV ledning mellan Stenkullen och Strömma-Lindome som skulle vara redo att tas i 
bruk 30 november 2011. Förbindelsen togs dock inte i drift förrän sommaren 2012.  

Samtidigt som GD Konkurrens utredde frågan antog Nordiska ministerrådet i 
september 2008 en handlingsplan för att mer målinriktat och effektivt påskynda 
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utvecklingen av en gränslös nordisk elmarknad. 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 
buds- och/eller prisområden med sikte på 2010”. Detta resulterade i att regeringen 
i regleringsbrevet för 2009 gav Svenska kraftnät i uppdrag 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 bedömdes möjligt med hänsyn till dels de förändringar i IT-system som 
behövde genomföras, dels den finansiella marknadens behov av framförhållning. I 
mars 2009 meddelande Svenska kraftnät i en lägesrapport till 
Näringsdepartementet att de hade för avsikt att utreda områdesindelning efter de 
snitt som begränsar överföringsförmågan inom landet.  
 
I oktober 2009 överlämnades den rapport som tagits fram enligt uppdraget i 
regleringsbrevet till Näringsdepartementet. Svenska kraftnät förordade i rapporten 
en indelning av Sverige i fyra områden. 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 för 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 en indelning av Sverige i fyra 
elområden från och med den 1 november 2011.  
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3 Begränsningarnas omfattning 

Sveriges och Nordens elsystem är starkt sammankopplade med angränsade 
länder. I praktiken används dock inte den fulla kapaciteten på 
utlandsförbindelserna. Det här kapitlet redogör för hur omfattande 
begränsningarna på utlandsförbindelserna är. Dessutom illustreras 
prisskillnaderna mellan elområdena, vilka utgör incitamentsgrunden för att 
överföra kraft mellan elområdena.  

3.1 Strukturella prisskillnader mellan Sverige och Tyskland 
Priserna i det nordiska systemet beror i hög grad på den hydrologiska balansen 
och tillgång till kärnkraft. Prisbildningen i Tyskland är, i högre grad än i Norden, 
beroende av priset på fossila bränslen, främst kol och gas. 

Ett normalår är de nordiska priserna i genomsnitt lägre eftersom vattenkraften har 
en lägre marginalkostnad än termisk elproduktion. Längre perioder där de tyska 
priserna är lägre än de nordiska beror alltså om att den hydrologiska balansen, ofta 
i kombination med låg tillgång till kärnkraft, är lägre än normalt. De 
genomsnittliga nordiska priserna har under lång tid legat på en lägre nivå än de 
tyska, se figur 5. 

Figur 5 Genomsnittliga priser på Nord Pool Spot och EEX (Phelix) 

Källa: Nord Pool och EEX 

De senaste åren har präglats av en kraftig utbyggnad av vind- och solkraft i 
Tyskland. Denna utveckling har varit så pass kraftig att priserna ofta sjunker under 
det nordiska systempriset de dagar och timmar då produktion av vind- och 
solkraft är hög. Ibland, särskilt under blåsiga helgdagar, noteras även negativa 
priser i Tyskland på grund mycket hög vindkraftsproduktion.   
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Prisskillnaderna mellan de tyska spotpriserna och spotpriserna i de nordiska 
elområdena med förbindelser mot Tyskland illustreras i Figur 6. 

Figur 6 Prisskillnader mellan Tyskland och Norden 

 
Källa: Nord Pool Spot och EEX 

På grund av den kraftiga vind- och solkraftsproduktionen finns alltså incitament 
att exportera kraft även under perioder då den hydrologiska balansen i Norden är 
relativt gynnsam. De senaste åren har också utvecklingen gått från ett 
huvudsakligen nordsydligt kraftflöde mellan Norden och Tyskland till en situation 
där kraftflödet i högre grad än tidigare går åt två håll.  

3.2 Omfattande begränsningar på utlandsförbindelserna 
Eftersom det inte finns oändlig överföringskapacitet är kapacitetstilldelningen på 
överföringsförbindelserna, tillsammans med de strukturella prisskillnader som 
finns mellan Norden och Tyskland, avgörande för prisbildningen. En god 
kapacitet i utlandsförbindelserna är särskilt viktigt för att utnyttja vattenkraftens 
lagringsmöjligheter och därmed balansera den intermittenta kraften.  

Det finns i dag tre överföringsförbindelser mellan Tyskland och Norden med en 
samlad maximal överföringskapacitet på nästan 3000 MW. I verkligheten utnyttjas 
dock inte all kapacitet. Figur 7-9 illustrerar hur stor andel av den maximala 
kapaciteten (NTC) som tilldelats dagenförehandeln (Elspot). Den maximala 
överföringskapaciteten är illustrerad med orangea linjer och den tilldelade 
kapaciteten illustreras i blåa linjer.  
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Figur 7 Genomsnittlig tilldelad kapacitet i förhållande till maximal kapacitet (NTC), SE4-Tyskland  

 
Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

 

Figur 8 Genomsnittlig tilldelad kapacitet i förhållande till maximal kapacitet (NTC), DK2-Tyskland  

 
Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 
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Figur 9 Genomsnittlig tilldelad kapacitet i förhållande till maximal kapacitet (NTC), DK1-Tyskland 

 
Källa: Nord Pool Spot och egen bearbetning 

Av de tre utlandsförbindelserna i Figur 7-9 är det bara förbindelsen mellan Själland 
och Tyskland som inte begränsas regelbundet. De begränsningar som ändå 
förekommer beror i hög grad på tekniska fel och underhållsarbete.  

Värst drabbad av kapacitetsbegränsningar är växelströmsförbindelsen mellan 
Jylland och Tyskland där bara en tredjedel av den maximala 
överföringskapaciteten på 1 780 MW tilldelats i södergående riktning under 2014. I 
stort sett begränsades kapaciteten under nästan samtliga timmar på denna 
förbindelse, se tabell 1-2. 

Också förbindelsen mellan södra Sverige och Tyskland är drabbad av omfattande 
kapacitetsbegränsningar, främst i norrgående riktning där bara drygt hälften av 
den maximala överföringskapaciteten tilldelats. Där är begränsningar (mätt i antal 
timmar per år) mer regel än undantag, se tabell 1-2. 
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Tabell 1 Genomsnittlig tilldelad kapacitet 2012-2014 

  SE4 > DE DE > SE4 DK2 > DE DE > DK2 DK1 > DE DE > DK1 

Max (MW) 615 615 585 600 1780 1540 

Min (MW) 0 0 0 0 0 0 

       
Genomsnittlig kapacitet (MW) 

2012 457 376 543 561 788 865 

2013 482 310 553 567 636 900 

2014 448 323 560 574 511 901 

Tabell 2 Antal timmar som begränsas 2012-20146 

  SE4 > DE DE > SE4 DK2 > DE DE > DK2 DK1 > DE DE > DK1 

Antal timmar med begränsningar  

2012 2586 5384 769 637 8531 8293 

2013 2268 7337 642 642 8452 8165 

2014 5095 7693 390 390 8742 7769 

       
Antal timmar utan begränsningar 

2012 6198 3400 8015 8147 253 491 

2013 6492 1423 8118 8118 308 595 

2014 3666 1068 8371 8371 19 992 

 

3.3 Vem begränsar och varför? 
I det frivilliga åtagandet förband sig Svenska kraftnät bland annat att varje år 
rapportera vem som begränsar utlandsförbindelserna och vad begränsningarna 
beror på7. I Svenska kraftnäts rapporter8 framgår att de omfattande 
begränsningarna i framförallt nordlig riktning på Baltic Cable beror på det så 
kallade Västkustsnittet. Västkustsnittet är en flaskhals som uppstår då det 
huvudsakliga flödet går i nordlig riktning. Alltså när Sverige och Norge importerar 
kraft från Danmark och Tyskland. Detta sker främst då vindkraftsproduktionen är 
hög.  

Svenska kraftnät har, som nämns ovan ett undantag i överenskommelsen med GD 
Konkurrens, möjlighet att begränsa utlandsförbindelserna på grund av just 
Västkustsnittet. I överenskommelsen förbinder sig Svenska kraftnät att förstärka 
Göteborgsregionens kraftförsörjning med en 400 kV växelströmsledning mellan 
Stenkullen och Lindome senast 30 november 2011. Trots att förstärkningen nu är 
på plats sedan ett antal år är begränsningarna på utlandsförbindelserna, som 

6 En begränsning definieras som en timme då nyttjandegraden (faktisk kapacitet i förhållande till 
maximal kapacitet – NTC) är lägre än 95 %  
7 SWEDISH INTERCONNECTORS - COMP CASE NO 39351 
FINAL COMMITMENTS UNDERARTICLE 9 OF COUNCIL REGULATION NO 1/2003, January 26 
2010.  
8 Swedish Interconnectors, COMP Case 39351, Monitoring Report No 1-11.  
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orsakas av Västkustsnittet, omfattande. Anledningen till det är att 
vindkraftsutbyggnaden gått väldigt fort de senaste åren och därmed räcker 
sannolikt inte kapaciteten till, trots förstärkningen.  

Begränsningarna på förbindelsen mellan Jylland och Tyskland orsakas också av 
hög inmatning från vind- och solkraft, framför allt i Tyskland. I november 2014 
publicerade den tyska stamnätsoperatören Tennet tillsammans med sin danska 
motsvarighet, energinet.dk, ett marknadsmeddelande om att under 2015 införa 
mer eller mindre permanenta begränsningar på förbindelsen Jylland-Tyskland just 
på grund av hög produktion av intermittent el9. De båda stamnätsoperatörerna 
menar att utbyggnad av stamnäten på sikt kommer att lösa problemen.  

Ei har även granskat brådskande marknadsmeddelanden (UMM10) som publiceras 
via Nord Pool Spots plattform och kan konstatera att en mycket stor andel av 
överföringsbegränsningarna mellan Tyskland och Norden beror på hög inmatning 
från vindkraften. Det är inte möjligt att på ett konsekvent sätt sortera ut 
begränsningar som orsakas av tekniska problem och underhåll från de 
begränsningar på utlandsförbindelserna som beror på interna flaskhalsar. Bland 
annat beror detta på att man i stor utsträckning som orsak för begränsningar anger 
”..stor vindkraftsproduktion och underhållsarbete..”. Dessutom anger Tennet i sin 
rapport som nämnts ovan att man kommer att begränsa kapaciteten mer eller 
mindre permanent under 2015. 

En förbindelse som inte begränsas regelbundet på grund av interna flaskhalsar är 
Kontek mellan Själland och Tyskland. Denna överföringsförbindelse är i stort sett 
bara begränsad på grund av tekniska problem eller underhåll. Det är rimligt att 
anta att Baltic Cable mellan SE4 och Tyskland skulle ha haft samma höga 
nyttjandegrad som Kontek om det inte vore för interna flaskhalsar i Sverige och 
Tyskland. Med detta som grund har vi valt att genomföra modellkörningarna i 
kapitel 4 på faktiska begränsningar i tilldelningen till Elspot trots att en del av 
begränsningarna orsakats av underhållsarbeten eller tekniska problem.  

9 Market Information on the capacity on the border between Denmark West and Germany for 2015, 
Tennet och Energinet.dk, 2014-11-27. 
10 UMM står för Urgent Market Message 
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4 Begränsningarnas 
samhällsekonomiska effekter 

 
För att beräkna samhällsnyttan och framförallt den förlust av samhällsnytta som 
uppkommer på grund av begränsning i överföringsförbindelserna mellan Norden 
och Tyskland har en kraftmarknadsmodell11 använts. I det här kapitlet beskriver vi 
först kortfattat modellen och de antaganden som ligger bakom 
modellsimuleringarna samt de resultat som modellen genererar. Det primära syftet 
med modellberäkningarna är att jämföra hur begränsningar i 
överföringsförbindelserna mellan Norden och Tyskland påverkar prisbildningen 
och därmed de välfärdseffekter som uppstår. 

4.1 Kort beskrivning av kraftmarknadsmodellen11 
Figur 10 visar de modellerade länderna i färg respektive ljusgrått. 

Figur 10 Modellens omfattning (mörkgrått inte i modell) 

 

Källa: Thema Consulting 

11  TheMA-modellen från THEMA Consulting AS 
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I kraftmarknadsmodellen finns data från 16 länder i Europa med 
produktionsanläggningar, överföringsförbindelser och förbrukning. Länderna har 
också utbyten med utanförliggande elsystem på förbindelser där ett fast 
utbytespris avgör kraftriktningen. Dessa förbindelser är mot Ryssland, Spanien, 
Italien samt övriga Europa. Kraftmarknadsmodellen tar också hänsyn till de 
nordiska elområdena.  

Modellen optimerar nyttan för hela det modellerade systemet med hjälp av linjär 
programmering. Detaljeringsnivån är hög för det norska vattenkraftsystemet som 
spelar en avgörande roll i prissättningen. Vindkraft, solkraft och vattenkraften för 
övriga länder är aggregerad så att samtliga produktionsanläggningar redovisas 
samlat per elområde. Vattenkraften är uppdelad mellan kraftverk med magasin 
och kraftverk i älvar utan magasin, så kallade älvkraftverk. Dessutom finns 
småskaliga vattenkraftverk som liksom älvkraftverken inte kan regleras i någon 
större omfattning. Kärnkraften finns representerad per aggregat medan övrig 
värmekraft är uppdelad efter bränsle och verkningsgradsnivå - alltså hur effektivt 
värmekraftverket omvandlar det insatta bränslet till kraft. 

Modellen tar också hänsyn till rampning, det vill säga stegvis upp- och 
nedtrappning på kablar, efterfrågeflexibilitet och också möjlighet att köra 
vattenkraftoptimeringen stegvis vecka för vecka. Detta för att bättre spegla den 
osäkerhet som finns kopplad till vattenkraftens resursutnyttjande. 

De beräkningar som gjorts för den här rapporten har gjorts med timupplösning 
vilket innebär att årets samtliga timmar tas med i modellberäkningarna.  

4.2 Generella antaganden 
Kraftsystemet är representerat av ett typår som motsvarar dagens kraftsystem 
(2015). Det betyder att de kraftverk och överföringsförbindelser som finns idag är 
tillgängliga. Prognoser finns för förbrukningen och tillrinningen till 
vattenkraftmagasinen har normalvärden. Det primära syftet med 
modellberäkningarna är att jämföra hur begränsningar i överföringsförbindelserna 
mellan Norden och Tyskland påverkar prisbildningen och därmed de 
välfärdseffekter som uppstår. 

De priser som används på bränslen och utsläppsrätter för koldioxid framgår i 
tabell 2. 

Tabell 3 Prisantaganden 

Kol 6,8 EUR/MWh 
Gas 19,7 EUR/MWh 
CO2 6,9 EUR/ton 

4.3 Begränsningar mellan Norden och Tyskland 
I modellkörningarna har verkliga begränsningar timme för timme för åren 2012 till 
2014 använts. Figur 11 nedan exemplifierar hur stora variationerna i hur mycket 
kapacitet som tilldelas marknaden kan vara. Figuren visar tillgänglig kapacitet i 
genomsnitt per dygn mellan DK1 (Jylland) och DE (Tyskland) under 2012. Som 
framgår av figuren är det stora variationer och också stora begränsningar jämfört 
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med den totala kapacitet som finns i överföringsförbindelsen. Periodvis är den 
tillgängliga kapaciteten långt under hälften av möjlig kapacitet. 

Beräkningarna är gjorda på alla begränsningar oavsett vad som orsakar dem. Som 
tidigare nämnts är det rimligt att anta att majoriteten av begränsningar härrör från 
hög vindkraftsproduktion även om ett antal är en kombination av hög 
vindkraftsproduktion och underhållsarbeten. Att särskilja nivåerna för 
begränsning orsak av underhåll respektive hög vindkraftsproduktion har dock inte 
varit möjligt eftersom endast den totala begränsningen rapporteras i de fall 
orsaken till begränsningen är kombinerad. 

Figur 11 Genomsnittlig tilldelad kapacitet mellan Jylland och Tyskland 2012,  
(DK1->DE blå; DE->DK1 brun) 2012 

Källa: Nord Pool 

4.4 Vindkraft i Norden och Tyskland 
För vindkraften har verklig vindkraftsproduktion timme för timme för åren 2012 
till 2014 använts. Figur 12 nedan visar den danska vindkraftsproduktionen timme 
för timme för år 2012. Vindkraftsproduktionen karaktäriseras av kraftiga 
svängningar mellan timmar men också stora skillnader mellan situationer med låg 
respektive hög produktion.  
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Figur 12 Vindkraft i Jylland (grå) och Själland (brun) 2012 

Källa: Energinet.dk 

I genomsnitt är vindstyrkan högre under vinterhalvåret än under sommarhalvåret. 
Det blåser något starkare under dagtid än nattetid. 

4.5 Korrelation mellan begränsningar och 
vindkraftsproduktion 

I figur 13 nedan ges ett exempel på hur begränsningarna påverkas av 
vindkraftsproduktionen i norra Tyskland. När produktionen sjunker minskar 
också begränsningarna. 
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Figur 13 Vindkraft i Tyskland (kontrollområde TenneT, blå) och begränsningar Jylland->Tyskland (TenneT, 
brun) 2014-02-09 – 2014-02-10 (MW) 

 

Källa: Energinet.dk och TenneT 

I figur 13 framgår den starka korrelationen mellan vindkraftsproduktionen i norra 
Tyskland och storleken på begränsningarna söderut från Jylland till Tyskland. 
Beräkningar av korrelationskoefficienten mellan begränsningar söderut från 
Jylland och vindkraftsproduktionen i norra Tyskland (TenneTs område) visar för 
åren 2012-2014 på korrelationer 0,38, 0,45 och 0,50. Det finns alltså ett tydligt 
samband mellan vindkraftsproduktionen och kapacitetstilldelningen.  

Det finns också perioder då begränsningarna är stora utan att 
vindkraftsproduktionen i norra Tyskland är särskilt stor. En del av dessa 
begränsningar beror sannolikt på underhållsarbete. Under 2014 var tillgänglig 
kapacitet söderut på förbindelsen mellan DK1 (Jylland) och norra Tyskland i 
medeltal 29 procent av NTC. 

4.6 Resultat 
Förändringen i samhällsnytta, när begränsningar finns jämfört med utan, är den 
välfärdseffekt som uppkommer. Välfärdsförändringen beräknas som summan av 
konsumentöverskott, producentöverskott och flaskhalsintäkter. Flaskhalsintäkter 
är de intäkter som uppkommer på grund av skillnaderna i pris på var sida om en 
prisområdesgräns. Dessa intäkter tillfaller stamnätsoperatörerna på vardera sida 
prisområdesgränsen med hälften vardera. 

För svenskt vidkommande fördelar sig förändringarna enligt tabell 3 nedan. 
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I Sverige liksom i Norge ligger förlusterna på producentsidan och är i samma 
storleksordning. Konsumenterna vinner i stället men nettot blir en förlust för 
Sverige på 20 till 25 miljoner euro per år.  
 
I tabell 4 blir tydligt att de stora nettoförlorarna Sverige och Norge, båda med en 
förlust på i storleksordningen 20 MEUR per år. 
Tabell 4 Välfärdseffekter i Norden och Tyskland på grund av överföringsbegränsningar, MEUR 

  2012 2013 2014 Total 

Tyskland -3 -5 -3 -11 

Sverige -20 -21 -25 -66 

Danmark -4 -6 -14 -25 

Norge -18 -18 -22 -58 

Summa -45 -50 -64 -160 
 

I tabell 4 framgår också att nettoeffekten för Tyskland är liten. Tyskland har alltså 
liten vinning i en ändring av nuvarande situation då nettoeffekten av 
begränsningarna är liten. Tittar man i stället på konsumentsidan är förlorarna de 
tyska konsumenterna (133 till 196 miljoner euro per år). Vinnarna är de tyska 
producenterna som med begränsningar vinner mellan 135 och 210 miljoner euro 
per år.  
 
För Norge är producenterna förlorare med mellan 120 och 220 miljoner euro per år. 
Norska konsumenterna däremot vinner i storleksordningen 110 till 200 miljoner 
euro per år. 
 
Danska konsumenter vinner mellan 55 och 90 miljoner euro per år medan 
producenter förlorar 40 till 80 miljoner euro per år. 
 
 
 

Tabell 3 Välfärdseffekter i Sverige på grund av överföringsbegränsningar, MEUR 

  2012 2013 2014 Total 

Producentöverskott -126 -134 -221 -481 

Konsumentöverskott 115 121 199 434 

Flaskhalsintäkter -9 -8 -4 -20 

Summa -20 -21 -25 -66 
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5 Slutsatser 

Överföringsförbindelserna mellan de tre nordiska budområdena SE4, DK1, DK2 
och Tyskland begränsas frekvent på grund av överskott av förnybar kraft i norra 
Tyskland. Detta beror på att interna flaskhalsar flyttas till gränsen.  

Ei har i den här rapporten undersökt den samhällsekonomiska effekterna för 
begränsningar på förbindelserna mellan Tyskland och Norden under åren 2012-
2014. Perioden präglas av stora begränsningar på förbindelserna mellan Sverige 
och Tyskland och mellan Jylland och Tyskland. Trots att prisskillnaderna under 
perioden varit relativt små är de samlade välfärdsförlusterna tämligen stora, 160 
miljoner euro. Eftersom inhemska producenter i Tyskland gynnas på bekostnad av 
producenter i ett annat land strider sådana importbegränsningar mot fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt12). Importbegränsningar blir i det 
sammanhanget lika skadligt för den inre energimarknaden som de 
exportbegränsningar från Sverige till Danmark som GD Konkurrens ansåg stred 
mot inre-marknadsdirektivet och ledde till att Svenska kraftnät införde elområden 
i Sverige. 

På samma sätt som elpriset ska reflektera utbud och efterfrågan anser Ei att 
flaskhalsar i transmissionssystemet i möjligaste mån bör hanteras där de är fysiskt 
belägna. Om ett land eller flera länder insisterar på att ha ett enda prisområde är 
kravet att kunder och producenter i andra länder inte får drabbas av ytterligare 
kostnader eller sämre lönsamhet som följd. Dagens hantering av flaskhalsar där 
nordiska producenter drabbas av interna tyska flaskhalsar är inte i linje med EU:s 
ambitioner om en gemensam inre marknad för energi. 

De tyska och danska stamnätsägarna anser att flaskhalsproblematiken på sikt 
kommer att lösas genom ökade investeringar i utbyggnad av infrastruktur. De 
projekt som nu planeras kommer sannolikt bidra till minskad flaskhalsproblematik 
men frågan är om de räcker för att möta kraven som den intermittenta kraften och 
kärnkraftsavvecklingen i Tyskland ställer på infrastrukturen. Dessutom tar det 
mycket lång tid innan de nya projekten är på plats. Att enbart hänvisa till att 
problemen kommer byggas bort är alltså inte helt rättvisande eftersom 
begränsningsproblematiken kommer finnas kvar under lång tid och sannolikt 
orsaka stora välfärdseffekter även i framtiden.  

Begränsningar är i sig nödvändiga för att upprätthålla driftsäkerheten men frågan 
är om konsumenter i norra Tyskland och producenter i Norden ska drabbas av hur 
Tyskland hanterar sina interna flaskhalsar, något som kan avhjälpas genom att 
dela upp landet i budområden.  

 

_______________________________ 

12 Artikel 102 i EUF-fördraget (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) 
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