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Förord 

De utmaningar som klimatförändringarna medför innebär att vi behöver ställa om 
vår elproduktion till att bli utsläppsfri. Detta innebär att Sverige liksom många 
andra länder står inför en kraftig utbyggnad av förnybar el. En betydande del av 
den tillkommande elproduktionen förväntas komma från sol- och vindkraft, 
produktionskällor som styrs av väder och vind och som har låga rörliga 
driftskostnader. Sammantaget ställer en ökad andel av dessa variabla 
elproduktionskällor nya krav på marknaden.  
 
I december 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) regeringens uppdrag att 
analysera vilken påverkan en ökad andel variabel elproduktion har på 
elproducenters lönsamhet, grossistpriset på el samt priset till slutkund. Ei ska 
också bedöma hur en ökad andel variabel elproduktion påverkar incitamenten för 
investeringar i befintlig och ny elproduktion samt investeringar i 
elproduktionsanläggningar som enbart används vid hög efterfrågan, så kallad 
topplastproduktion. Dessutom ingick det i uppdraget att utreda huruvida dagens 
elhandelssystem är samhällsekonomiskt effektivt på kort och lång sikt. 
 
Våra slutsatser i denna rapport grundar sig på kvantitativa analyser där 
modellsimuleringar gjort det möjligt att analysera effekter av en ökad andel 
variabel elproduktion. Vidare har vi gjort kvalitativa analyser av 
elhandelssystemets förutsättningar att fungera med en ökad andel variabel 
elproduktion.  
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Sammanfattning 

 
Elmarknaden står inför både tekniska och marknadsrelaterade utmaningar när 
andelen variabel elproduktion ska ökas. Som ett led i utvärderingen av vad som 
krävs av elmarknaden för att möta dessa utmaningar analyserar 
Energimarknadsinspektionen (Ei) i denna rapport vilken påverkan en ökad andel 
variabel elproduktion har på elproducenters lönsamhet, grossistpriset på el samt 
priset till slutkund. I rapporten analyseras också hur en ökad andel variabel 
elproduktion påverkar incitamenten för investeringar i befintlig och ny 
elproduktion samt investeringar i elproduktionsanläggningar som enbart används 
vid hög efterfrågan, så kallad topplastproduktion. Ei undersöker även om dagens 
elhandelssystem är samhällsekonomiskt effektivt på kort och lång sikt.  
 

Utgångspunkten för analysen är dagens elhandelssystem i Sverige 
Dagens marknadsdesign innebär att elproducenterna får betalt för den elenergi 
som de säljer. Detta brukar benämnas energy-only-marknad. Denna marknad är 
dock inte renodlad utan är kompletterad med ett nationellt beslutat stödsystem 
(elcertifikatsystemet) för att stimulera investeringar i förnybar elproduktion. Till 
marknaden är också knutet en temporär strategisk reserv (effektreserven) som är 
avsedd att skapa ökad säkerhet i situationer när det är risk för effektbrist i 
elsystemet. 

Grossistprisets utveckling 

• Grossistpriset varierar stort mellan scenarierna. 

• Grossistprisets utveckling beror på fler faktorer än andelen variabel 
elproduktion i elsystemet. Scenarioanalyserna indikerar att 
prisutvecklingen framförallt är beroende av tillgänglig 
överföringskapacitet, mängden kärnkraft i Sverige, bränsle- och 
koldioxidpriser. 

• Scenarioanalyserna visar att prisvolatiliteten 2020 respektive 2030 inte 
ändras nämnvärt jämfört med dagens situation. Volatiliteten i elpriset hålls 
nere framförallt på grund av att ökade handelsmöjligheter med omvärlden 
innebär större möjligheter till sammanlagringseffekter.  

• Handelsmöjligheterna med omvärlden blir ännu viktigare med en ökad 
andel variabel elproduktion i Sverige. Uteblivna eller försenade 
nätinvesteringar, i förhållande till planerade, påverkar effektiviteten i 
elsystemet men har också betydelse för priserna.  

Analyserna av grossistprisets utveckling med en ökad andel variabel elproduktion 
görs med utifrån tre framtidsscenarier (Utfasning av kärnkraft, Höga bränslepriser och 
Låga bränslepriser) för 2020 och 2030. Antagandena för de två senare scenarierna 
innehåller förutsättningarna för energiöverenskommelsen från sommaren 2016. 
Scenariot Utfasning av kärnkraft bygger på att kärnkraften fasas ut på grund av 
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politiska beslut. Detta scenario är därför mindre troligt efter 
energiöverenskommelsen. 

Scenarierna Utfasning av kärnkraft och Höga bränslepriser innehåller högre 
grossistpriser jämfört med dagens medan scenariot Låga bränslepriser innehåller 
priser i nivå med de senaste åren. För 2030 visar analysen att det inte uppstår 
någon nämnvärt högre prisvolatilitet jämfört med idag i något av scenarierna, 
varken i relativa eller absoluta termer.  

Vid normalår är energibalansen i samtliga scenarier positiv på årsbasis i alla 
svenska elområden under 2030. Det är framförallt antagandena om kvarvarande 
installerad kärnkraftskapacitet och andelen tillkommande variabel elproduktion 
som påverkar energibalanserna. I scenariot Utfasning av kärnkraft leder däremot en 
snabbavveckling av kärnkraft till ett energiunderskott 2020, eftersom ny kraft inte 
hinner byggas ut i tillräckligt snabb takt.  

Förutom energi måste det också finnas tillräckligt med effekt vid varje givet tillfälle 
för att möta efterfrågan. Vår analys indikerar att under en riktigt kall vinter 
(tioårsvinter) behöver Sverige import i alla scenarier både 2020 och 2030 för att nå 
positiv effektbalans i elområdena SE3 och SE4. Effektbalansen i elområdena SE1 
och SE2 är positiv i alla scenarier. Effektbalansen blir mest ansträngd i scenariot 
Utfasning av kärnkraft, särskilt i SE3 där kärnkraften i dag är placerad samt i SE4 
som redan idag är ett underskottsområde avseende effekt.  

Sammantaget visar resultaten att Sverige i alla scenarier, förutom scenariot 
Utfasning av kärnkraft år 2020, på årsbasis kommer att vara nettoexportör av 
elenergi med en ökad andel variabel elproduktion i elsystemet. Vi kommer dock, 
oavsett scenario, att vara mer beroende av handel för att klara effektbalansen vid 
speciella händelser eller effekttoppar. Analyserna visar samtidigt att de 
överföringsförbindelser som finns 2030 räcker för att försörja Sverige med det 
importbehov som finns vid dessa tillfällen. Med en fungerande elmarknad där 
priserna tillåts variera och bli tillräckligt höga vid bristsituationer kommer 
marknadsmekanismerna att göra att Sverige kan importera el när det behövs.  

Pris till slutkund 

• Grossistpriset utgör den största delen av elhandlarens kostnad för 
elleveransen till slutkunder 2020 och 2030. 

• För elhandlare är kostnader och risker större för fastprisavtal än för rörliga 
elavtal. De elhandelsspecifika risker som tillkommer för fastprisavtal är 
framförallt elprisrisker, elområdesrisker och profilkostnader. 

• Elhandelspåslaget bedöms inte påverkas av ökad andel variabel 
elproduktion i elsystemet, vilket gör att vi inte förväntar oss någon 
nämnvärd påverkan på slutkundspriset på el på grund av en ökad andel 
variabel elproduktion 2020 respektive 2030. 

• Om slutkundspriserna ändras beror det framförallt på utvecklingen av 
grossistpriset.  

8 
 



Analysen av slutkundspriset exkluderar kostnader för elnät, energiskatt på el samt 
kostnader för elcertifikat. Eftersom slutkundens totala kostnad för el inkluderar 
kostnader även för detta kommer den totala kostnaden för el att vara högre än 
enbart kostnaden för grossistel.  
 
För rörliga elavtal är kostnaderna och riskerna utöver grossistpriset begränsade för 
elhandlaren. Sammantaget bedöms effekterna av en ökad andel variabel 
elproduktion för rörliga elhandelsavtal att följa förändringar avseende 
grossistprisets utveckling. Elhandelsspecifika risker för rörliga elavtal bedöms som 
oförändrade vilket gör att vi inte förväntar någon nämnvärd påverkan på 
slutkundspriset för rörliga avtal på grund av en ökad andel variabel elproduktion  
 
För fastprisavtal tillkommer ytterligare risker och därmed kostnader för 
elhandlaren jämfört med rörliga avtal. Framförallt är det elprisrisker, 
elområdesrisker och profilkostnader som tillkommer. Dessa finns redan idag.  
Sammantaget bedöms de elhandelsspecifika riskerna för fastprisavtal kvarstå 
liknande som idag, vilket gör att vi inte förväntar någon nämnvärd påverkan på 
slutkundspriset för fastprisavtal på grund av en ökad andel variabel elproduktion.  

Lönsamhet och investeringsincitament 

• Investeringsincitament beror på förväntade priser, kraftslagens kostnader, 
investerarnas preferenser och vilka risker som är förknippade med 
investeringen (avkastningskrav). 

• Modellsimuleringarna indikerar att lönsamheten för reinvesteringar i 
befintlig baskraftproduktion 2020 och 2030 generellt är god för de 
studerade scenarierna. 

• Reinvesteringar i landbaserad vindkraft är endast lönsam 2030 i Utfasning 
av kärnkraft. Bioeldad kraftvärme är inte lönsam 2020 och 2030 i Låga 
bränslepriser. 

• Nyinvesteringar i avfallseldad kraftvärme är lönsam i samtliga scenarier 
2020 och 2030. Bioeldad kraftvärme är inte lönsam i något scenario. 

• Nyinvesteringar i vattenkraft och landbaserad vindkraft är lönsamma i 
Höga bränslepriser och Utfasning av kärnkraft både 2020 och 2030.  

• Nyinvesteringar i havsbaserad vindkraft och solkraft är lönsamma 2030 i 
Utfasning av kärnkraft om avkastningskravet är högst cirka 7 respektive 5 
procent. 

• De simulerade grossistpriserna är inte tillräckligt höga och varaktiga för 
att motivera re- eller nyinvesteringar i topplastproduktion i något scenario. 

I våra analyser av intjäningsförmågan hos elproducenterna utgår vi från intäkterna 
på dagenföremarknaden. Elproducenter kan ha intäkter även från andra 
delmarknader, vilket kan bidra till intjäningsförmågan på marginalen. Vidare har 
vi exkluderat intäkter från stödsystem i våra analyser av lönsamheten och 
investeringar.  
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Elproducenternas lönsamhet samt vilka incitament som finns för re- och 
nyinvesteringar i elproduktionskapacitet med en ökad andel variabel elproduktion 
i elsystemet bestäms i princip av grossistprisutvecklingen, de olika kraftslagens 
kostnadsutveckling samt hur riskerna att investera utvecklas, dvs. vilka 
avkastningskrav investerarna har för att investera. Våra analyser visar att 
kostnaderna för investeringarna är likartade i de olika scenarierna. Incitamenten är 
därför beroende av vilket grossistpriset blir 2020 respektive 2030. 

Modellsimuleringarna indikerar att det finns god lönsamhet för reinvesteringar i 
befintlig baskraftproduktion 2020 och 2030 för alla inkluderade kraftslag förutom 
landbaserad vindkraft. Nyinvesteringar i baskraftproduktion är generellt 
lönsamma 2020 och 2030 i scenarierna Höga bränslepriser och Utfasning av kärnkraft. 
I scenariot Låga bränslepriser är grossistpriserna för låga för att ge incitament för 
nyinvesteringar förutom för kraftvärme, avfall.  

I uppdraget ingår att specifikt analysera incitamenten för topplastproduktion. Vår 
analys visar att de simulerade grossistpriserna i scenarierna är för låga och uppstår 
för sällan för att ge incitament till reinvesteringar eller nyinvesteringar i 
topplastproduktion 2020 och 2030.  

Att investeringar i topplastproduktion beräknas vara olönsamma i de studerade 
scenarierna kan ha flera orsaker. Den inhemska topplastproduktionen får i 
scenarierna en ökad konkurrens från utländsk elproduktion i och med en ökad 
överföringskapacitet mellan europeiska länder. Utöver det ökar även 
konkurrensen från flexibla resurser. Detta innebär att behovet av 
topplastproduktion minskar vilket även återspeglas i anläggningarnas lönsamhet. 
Effekterna på topplastproduktionens lönsamhet av en ökad överföringskapacitet 
samt efterfrågeflexibilitet beror i slutändan på hur mycket överföringskapacitet och 
efterfrågeflexibilitet som faktiskt blir tillgänglig. Ytterligare intjäning skulle också 
kunna komma från intradags- och balansmarknaden. 

Sammantaget visar modellsimuleringarna att marknaden fungerar precis som det 
är tänkt, de resurser som kostar minst används först, oavsett om det är inhemska 
eller utländska resurser.  

Elhandelssystemets samhällsekonomiska effektivitet 

• Sammantaget bedömer vi att det svenska elhandelssystemet uppvisar de 
egenskaper som krävs för effektiva prissignaler för såväl kortsiktig 
prissättning som långsiktiga investeringsbeslut. Det innebär att vi inte ser 
någon anledning till att Sverige behöver genomföra några drastiska 
förändringar i det befintliga elhandelssystemet. Det finns dock ett antal 
förutsättningar som behöver ses över för att få elhandelssystemet att 
fungera ännu bättre än i dag. 

• Den kortsiktiga effektiviteten kan stärkas ytterligare genom ändringar av 
detaljer i marknadsdesignen. 

• Långsiktig effektivitet betyder att tillräckliga mängder resurser finns i 
elsystemet. För det behöver prissignalerna vara korrekta och det behöver 
finnas tillit till marknadens funktion.  
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• Regelverken för stödsystem så som elcertifikatsystemet och effektreserven 
behöver ses över för att minimera deras påverkan på elhandelssystemets 
effektivitet. 

Dagens marknadsdesign innebär att kort- och långsiktig effektivitet är beroende av 
en fungerande prisbildning och att det finns förtroende hos aktörerna för att 
marknadsreglerna upprätthålls. Tydliga och konsistenta spelregler blir ännu 
viktigare i tider med förändringar. Politiska beslut om regeländringar kan medföra 
stora ekonomiska effekter för investerare som tagit sina investeringsbeslut 
grundade på de ursprungliga regelverken. Ei ser därför positivt på den stabilitet 
som kan åstadkommas genom energiöverenskommelsen. 

En genomgång av de analyser som finns av elhandelssystemet visar att dagens 
utformning av marknaden har fungerat väl sedan avregleringen 1996. Idag har vi 
en effektiv och väl fungerande marknad. Scenarioanalyserna visar också på att 
marknadsmodellen kommer att fungera även med en ökad andel variabel 
elproduktion. Utifrån hur marknaden fungerar, och våra simuleringar, finns det 
därför ingen anledning att överge marknadsmodellen för att gå tillbaka mot mer 
reglerade former av investeringsincitament som till exempel olika former av 
kapacitetsbetalningar. Istället anser vi att energy-only-marknaden har stora fördelar 
och vägen framåt är att utveckla denna marknadsdesign, för att möta framtida 
krav med en ökad andel variabel elproduktion.  

Ei har identifierat några områden som bör analyseras vidare för att främja 
marknadens kortsiktiga effektivitet och investeringsincitament på längre sikt. 
Dessa är tekniska prisgränser i prissättningsalgoritmen för dagenföremarknaden, 
hur flexibla resurser i ökad utsträckning kan komma in på marknaden samt ett 
bättre utnyttjande av befintlig och tillkommande överföringskapacitet mellan 
elområden och länder. Vidare finns också ett behov av att se över skatter och 
stödsystem så att dessa stödjer den nuvarande marknadsdesignen och därmed en 
samhällsekonomiskt effektiv marknad. 

• Ändra den tekniska prisgränsen 
- Det högsta möjliga priset i prissättningsalgoritmen bör motsvara hur mycket 

kunden är villig att betala för att undvika ett elavbrott, (värdet av förlorad 
last, VOLL).  

- Frågan om nivån på prisgränserna är europeisk och hanteras inom ramen 
för arbetet med kommissionsriktlinjen CACM.1 

För att handeln ska kunna spegla aktörernas preferenser behöver priserna vid 
timmar med knapphet kunna nå nivåer av värdet av förlorad last (VOLL). Detta är 
det pris kunden är villig att betala för att undvika ett elavbrott. Idag finns 
prisgränser på dagenföremarknaden på max 3 000 EUR. Denna gräns är troligtvis 
för låg och behöver justeras. Frågan om hur prisgränser ska anges regleras i 
kommissionsriktlinjen CACM och utgör bindande EU-lagstiftning. Prisnivån 
analyseras för närvarande av Ei tillsammans med övriga 
energitillsynsmyndigheter inom EU och kommer att bli föremål för beslut som en 

1 Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för 
kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. 
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del av genomförandet av kommissionsriktlinjen. Ei föreslår därför inga ytterligare 
åtgärder i denna del i nuläget.  

• Öka mängden efterfrågeflexibilitet 
- En grundläggande förutsättning för en väl fungerande  är att kunderna 

reagerar på prissignaler. 
- Ei redovisar i rapporten”Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det 

svenska elsystemet” (EiR 2016:15) förslag på åtgärder för att stimulera 
efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet.  

 
Flexibla resurser kan definieras som resurser som kan anpassa sin förbrukning 
eller produktion utifrån olika signaler. I diskussionen om välfungerande energy-
only-marknader är det ofta efterfrågeflexibilitet som diskuteras. 
Efterfrågeflexibilitet handlar om att elkunderna ändrar sin förbrukning baserat på 
exempelvis en prissignal. Att kunderna är flexibla i sin elanvändning är önskvärt 
av många anledningar. Ur ett effektivitetsperspektiv innebär en tillräcklig mängd 
efterfrågeflexibilitet att utbud och efterfrågan alltid möts på dagenföremarknaden. 
Detta innebär att tillräcklig efterfrågeflexibilitet är nödvändig för att en energy-only-
marknad på egen hand ska kunna leverera rätt nivå på leveranssäkerheten. Ei avser 
redovisa förslag på åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet i 
regeringsuppdraget ”Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska 
elsystemet” (EiR 2016:15). Ei föreslår därför inga ytterligare åtgärder i denna 
rapport.  
 
• Förbättra tilldelningen av handelskapacitet 

- Befintlig överföringskapacitet mellan elområden måste komma marknaden 
till godo. 

- Vi behöver kunna lita på att våra grannländer följer gemensamma regelverk 
när import/export blir en förutsättning för vårt elsystem. 

- Frågor om handelskapaciteter är europeisk och hanteras inom ramen för 
arbetet med kommissionsriktlinjen CACM. 

Elnätet och dess överföringskapacitet är en grundförutsättning för att elmarknaden 
ska kunna leverera el till kunderna. Överföringskapaciteten är också en 
förutsättning för att producenterna ska kunna sälja el och därmed kunna vara med 
och konkurrera på elmarknaden. Utifrån det perspektivet är det centralt för 
marknadens funktion att överföringskapaciteten i elnätet är tillräcklig och används 
i sin helhet. 
 
Utredningar visar att det är vanligt att handelskapaciteten reduceras mellan 
kontinentala Europa och Norden. Detta på grund av framförallt interna flaskhalsar 
inom Tyskland och Polen. På kort sikt gör det att marknaden inte blir lika 
integrerad som den skulle kunna vara om handelskapaciteten på 
överföringsförbindelserna mellan olika elområden varit maximal. På lång sikt kan 
det påverka investeringsincitamenten så att ny produktionskapacitet byggs på fel 
plats.  
 
Det är också centralt att vi, när vårt elsystem blir mer beroende av import/export 
från omvärlden, kan lita på att våra grannländer följer gällande regelverk och inte 
begränsar kapaciteten på överföringsförbindelserna.  
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För närvarande är frågor om handelskapaciteter i fokus vid genomförande av 
kommissionsriktlinjen CACM. Ei deltar aktivt i arbetet med att genomföra 
regelverket tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter inom EU och Norden. Ei 
föreslår därför inga ytterligare åtgärder.  
 
• Elcertifikatsystemet behöver justeras för att påverka elpriser och 

investeringsincitament så lite som möjligt 
- Elcertifikat påverkar både elpriser och investeringsincitament. 
- För att minimera påverkan bör elcertifikat inte delas ut vid nollpriser eller 

negativa elpriser. 

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för att uppnå en ökad 
mängd förnybar elproduktion i Sverige. Stödsystem har dock påverkan på både 
kort- och långsiktig effektivitet. I den nuvarande ordningen får 
certifikatberättigade produktionskällor elcertifikat när de producerar elenergi, 
även när priserna är negativa. Om priset på elcertifikat blir tillräckligt högt kan 
den enskilda producenten sälja el med vinst trots det negativa priset på el. Ett steg 
mot att minimera påverkan och öka effektiviteten är att inga elcertifikat delas ut 
när elpriset är noll eller negativt. Detta har också föreslagits av Ei i tidigare 
remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat en 
delredovisning (ER 2016:9).2 Detta föreslås även av Energimyndigheten i 
Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet (ER 2016:19).  

• Regelverket för effektreserven behöver justeras för att påverka elpriser och 
investeringsincitament så lite som möjligt 
- Effektreserven bör fasas ut när tillräcklig mängd efterfrågeflexibilitet är 

tillgänglig. 
- Effektreserven bör trots tidsbegränsningen ses över för att fungera mer 

effektivt. 
- Regeringen bör ge Ei i uppdrag att i samråd med relevanta myndigheter se 

över regelverket för effektreserven.  

Svenska kraftnät har sedan 2002 haft i uppdrag att varje vinter handla upp en s.k. 
effektreserv. Effektreservens funktion är att den ska användas när alla andra 
resurser på marknaden är förbrukade, dvs. som en sista utväg för att klara 
effektbalansen i Sverige. Effektreserven är ett avsteg från en helt renodlad energy-
only-marknad. Lagstiftningen om effektreserven är tidsbegränsad och reserven ska 
fasas ut till 2025.  

Det är troligt att det kommer att ta ytterligare tid innan kunderna är villiga och har 
förutsättningar för att erbjuda sin flexibilitet på elmarknaden. Likväl är det tydligt 
att även andra flexibilitetsresurser, så som energilager, behöver tid att utvecklas. 
Utifrån de hinder som finns för att de flexibla resurserna fullt ut ska kunna bidra 
till en väl fungerande elmarknad och med beaktande av att andelen variabel 
elproduktion kommer att öka är det motiverat att effektreserven finns kvar på 
elmarknaden under övergångstiden. Den kan under denna tid fortsätta att fungera 

2 Ei:s diarienummer: 2016-102472. 
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som ett extra skydd mot effektbrist i elsystemet. Vi anser dock att det är viktigt att 
effektreserven fasas ut när det finns tillräckligt med flexibla resurser på plats. 

Givet att effektreserven ändå är ett marknadsstörande inslag på energy-only 
marknaden finns det anledning att se över det regelverk som styr hur reserven 
handlas upp och används. Det är generellt sett viktigt att effektreserven påverkar 
marknadens funktion så lite som möjligt och därmed på bästa sätt understödjer 
utvecklingen mot mer flexibla resurser på marknaden.  

Det finns ett antal regler i dagens regelverk som behöver ses över för att 
effektreserven ska fungera bättre. För det första behöver priset till vilket 
effektreserven aktiveras ses över. För det andra behöver kopplingen mellan 
elmarknadens verkliga behov av reservkapaciteten och den mängd resurser som 
upphandlas förtydligas. Utöver detta finns det anledning att utvärdera om en 
enskild svensk effektreserv är optimal i perspektivet att Sverige är del av en 
nordisk och europeisk elmarknad. Exempelvis samarbetar Sverige redan med de 
nordiska systemoperatörerna gällande mängden resurser på balansmarknaden.  

Ei föreslår att regeringen ger Ei i uppdrag att utreda regelverket för effektreserven 
i samverkan med övriga berörda myndigheter.  
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1 Inledning 

För att elsystemet ska fungera krävs att det finns tillräckligt mycket 
elproduktionskapacitet för att möta efterfrågan på el hela tiden. För att det ska 
fungera krävs att uttjänta kraftverk ersätts, men också att nya kraftverk byggs när 
så behövs. Med en ökad andel variabel elproduktion i elsystemet förändras 
prisbildningen och gamla sanningar om vilka kraftslag som är lönsamma att 
investera kan komma att omprövas.  

1.1 Uppdraget 
De utmaningar som klimatförändringarna medför innebär att vi behöver ställa om 
vår elproduktion till att bli utsläppsfri. Detta innebär att Sverige liksom många 
andra länder står inför en kraftig utbyggnad av förnybar el. En betydande del av 
den tillkommande elproduktionen förväntas komma från sol- och vindkraft. Dessa 
är produktionskällor som styrs av väder och vind och som har låga rörliga 
driftskostnader. Sammantaget ställer dessa variabla elproduktionskällor nya krav 
på marknaden. En ökad andel variabel elproduktion sätter också press på priserna 
på grossistmarknaden. Energimarknadsinspektionen har därför i 2016 års 
regleringsbrev fått i uppdrag att analysera vilken påverkan en ökad andel variabel 
elproduktion har på elproducenters lönsamhet, grossistpriset på el samt priset till 
slutkund. I uppdraget ingår också att bedöma hur en ökad andel variabel 
elproduktion påverkar incitamenten för investeringar i befintlig och ny 
elproduktion samt investeringar i elproduktionsanläggningar som enbart används 
vid hög efterfrågan, så kallad topplastproduktion. Ei ska även utreda om dagens 
elhandelssystem är samhällsekonomiskt effektivt på kort och lång sikt. 
 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) 
senast den 1 december 2016. 

1.2 Genomförande 
I uppdraget har ingått att Ei ska tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som 
finns hos Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät. Därför 
inleddes en dialog med dem i ett tidigt skede i projektet. Under projekttiden har ett 
flertal möten med myndigheterna genomförts. Myndigheterna har även fått texter 
för kommentarer. 
 
I uppdraget har också ingått att ta till vara på den kunskap och erfarenhet som 
finns hos andra berörda aktörer på området. Detta har gjorts genom två seminarier 
samt möjligheter för intresserade att posta in synpunkter och kommentarer via 
projektets hemsida. Det första seminariet hölls i april 2016 för att informera om 
uppdraget. Experter på området belyste frågan om effekterna av en ökad andel 
variabel elproduktion utifrån olika perspektiv. Ungefär 60 personer deltog på 
seminariet. Det andra seminariet hölls i september 2016 för att presentera och 
kvalitetsgranska projektgruppens arbete. Vid seminariet presenterades preliminära 
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resultat och deltagarna fick möjlighet att kommentera resultaten. Ungefär 60 
personer deltog på seminariet. 
 
Utöver seminarierna har Ei för att hämta information och synpunkter haft 
bilaterala möten med aktörer i branschen som särskilt begärt det. De företag och 
organisationer som Ei har haft kontakt med är: 
 
• Fortum 
• NEPP 
• Svensk vindenergi 
• Svensk solenergi 
 
Sweco har på uppdrag av Ei utrett incitamenten för investeringar i elproduktion. 
Studien innehåller en uppskattning av lönsamheten för olika kraftslag utifrån 
givna scenarier. 

1.3 Avgränsningar 
Ei har i de kvantitativa analyserna för att genomföra detta uppdrag utgått från 
elmarknadsmodellen Apollo. Med Apollo simuleras bl.a. grossistpriser på 
dagenföremarknaden. Någon motsvarande modell har inte funnits att tillgå för 
intradags- eller balansmarknaden. Ei har därför valt att i detta uppdrag fokusera 
både den kvantitativa och kvalitativa analysen till dagenföremarknaden om inget 
annat särskilt har angetts.  

Apollo är inte en nätmodell. Det gör att vi i detta uppdrag inte hanterar frågor om 
systemtjänster så som reaktiv effekt och frekvensreglering. För att göra den typen 
av analyser behövs andra modeller och även en annan frågeställning.  

Den 30 november presenterade Europeiska kommissionen nya förslag till 
regelverk inom energiområdet. Lagpaketet har fått namnet "Ren energi för alla i 
Europa". Dessa förslag har inte kunnat analyseras i denna rapport.  

1.4 Projektorganisation 
Projektet har genomförts av projektledaren Jens Lundgren och 
projektmedlemmarna Björn Klasman, Erik Schrammel, Elin Brodin, Elin Broström, 
Elon Strömbäck, Kaj Forsberg och Tobias Johansson. Projektägare har varit 
avdelningschefen Caroline Törnqvist. 

1.5 Rapportstruktur 
Rapporten har följande upplägg. Kapitel 2 beskriver det svenska 
elhandelssystemet och historiska handelsmönster. Kapitel 3 redogör för 
utgångspunkterna för analysen av uppdragets frågeställningar. Efter det beskrivs 
den analysmodell som har använts och vilka antaganden som har gjorts för de 
variabler som ingår i modellen. I kapitlet beskrivs också de scenarier som har 
använts för analyserna i rapporten. I Kapitel 4 redovisas analysen på 
frågeställningen om grossistprisernas utveckling med en ökad andel variabel 
elproduktion. I Kapitel 5 presenteras analysen för slutkundsprisets utveckling. 
Kapitel 6 innehåller analyser och slutsatser om frågeställningarna om lönsamhet 
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och investeringsincitament medan Kapitel 7 innehåller analysen av 
elhandelssystemets samhällsekonomiska effektivitet på kort och lång sikt. 
Avslutningsvis finns i Kapitel 8 en sammanfattande analys och slutsatser. 
Dessutom finns i en bilaga material som fördjupar kring grossistpriser, 
intjäningsförmåga och effektbalans. 
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2 Elhandelssystemet och 
historiska handelsmönster 

Den svenska elmarknaden brukar delas in i en grossistmarknad och en 
slutkundsmarknad. I detta kapitel presenterar vi vilka delar som utgör själva 
handelssystemet i grossistmarknaden och hur detta system fungerar. Tanken är att 
kapitlet ska skapa förståelse för hur det svenska elhandelssystemet är uppbyggt 
och fungerar och att det därmed ska bli enklare att förstå och utvärdera 
slutsatserna i denna rapport. 

2.1 Elhandelssystemet kan delas in i fyra huvuddelar 
Det svenska elhandelssystemet redovisas i figur 1 nedan. Elhandelsystemet fick sin 
nuvarande utformning vid avregleringen 1996 och är i sin nuvarande form i 
huvudsak en energy-only-marknad. På en energy-only-marknad får producenterna 
betalt per timme för den el som de säljer och inte för installerad kapacitet.  

Elhandelssystemet kan delas in i fyra delmarknader: en prissäkringsmarknad, en 
s.k. dagenföremarknad, en s.k. intradagsmarknad och slutligen en s.k. 
balansmarknad.  

Figur 1. Elhandelssystemet 

Källa: Ei 

Det finns organiserade marknadsplatser för handel på de olika delmarknaderna. 
Utöver handel på dessa marknadsplatser är det möjligt att handla bilateralt mellan 
aktörer. Priserna på de organiserade marknadsplatserna fungerar som 
referenspriser för den bilaterala handeln.  

Detaljistmarknaden för el kallas slutkundsmarknaden. På slutkundsmarknaden 
handlar elförbrukare sin el. Priserna på slutkundsmarknaden påverkas av priserna 
i de fyra delmarknaderna i elhandelssystemet. I det följande beskrivs de fyra 
delmarknaderna i mer detalj.  
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Prissäkringsmarknaden 
Vid handel med el finns det behov för marknadens aktörer att hantera de 
ekonomiska riskerna som det medför att priser varierar såväl över tid som mellan 
olika geografiska områden. Detta är ett behov som finns hos producenter för att 
kunna säkra sin intäkt på en viss nivå men även hos förbrukare, som vill uppnå en 
viss nivå av förutsägbarhet i sina framtida elkostnader.  

Det finns flera sätt att hantera och säkra priset för elleveranserna. För den 
underliggande risken kring framtida prisnivåer, används på de flesta marknader 
olika former av finansiella terminskontrakt. Med finansiella avses i detta 
sammanhang att kontrakten inte är knutna till någon fysisk leverans av energi utan 
att de endast avräknas ekonomiskt mot ett avräkningspris. Kontrakten kan omfatta 
olika tidsperioder (till exempel veckor, månader och år) och även ha varierande 
profil (t ex topp- och baslast-kontrakt). Den stora volymen finansiella kontrakt på 
den nordiska marknaden är knutna till systempriset3 som avräkningspris.  

För prissäkring av den specifika prisrisken för ett enskilt elområde används olika 
typer av instrument i olika delar inom EU. De vanligaste instrumenten i 
kontinentala Europa för att hantera risken är transmissionsrätter medan risken i 
Norden huvudsakligen hanteras med s k Electricity Price Area Differentials (EPAD). 
Köparen av ett EPAD-kontrakt prissäkrar skillnaden mellan systempriset och 
priset i ett specifikt elområde. Det kan t ex vara det elområde i vilket köparen har 
sina fysiska åtaganden såsom en elleverans. På samma sätt kan en producent sälja 
EPAD-kontrakt för att prissäkra sin produktion i ett elområde. 

I huvudsak sker prissäkring i Sverige och övriga Norden genom att aktörerna 
handlar med terminskontrakt som i vissa fall kombineras med EPAD. Dessa 
kontrakt kan handlas bilateralt, via mäklare eller på handelsplatser. För Norden 
organiserar såväl EEX som Nasdaq Commodities handel med och avräkning av 
finansiella kontrakt. Kontrakt som handlats bilateralt avräknas i allmänhet hos ett 
clearinghus. Avräkningen innebär att parterna får clearinghuset som motpart. På 
så sätt övertar clearinghuset motpartsrisken. I dagsläget är det möjligt att prissäkra 
finansiella elkontrakt upp till 10 år framåt i tiden hos Nasdaq Commodities medan 
EEX erbjuder finansiella kontrakt upp till 6 år framåt i tiden. Handeln sker 
kontinuerligt och prissätts enligt pay as bid4. Att delta i den finansiella marknaden 
är frivilligt och aktörerna väljer därmed själva vilka kontrakt som är lämpliga att 
använda för att hantera sin risk.  

Dagenföremarknaden 
Dagenföremarknaden, ofta kallad spotmarknaden, utgör den huvudsakliga 
marknaden för planering av morgondagens elleveranser. I dag samarbetar sju 
elbörser i nordvästra Europa för att beräkna marknadspriser och handelsvolymer 
för dagenförehandeln. Den beräkningsmetod – priskopplingsalgoritm – som 

3 Nord Pool Spot beräknar det referenspris som används i den finansiella handeln. Detta pris kallas 
systempriset. I beräkningen utgör Norge, Danmark, Sverige och Finland ett budområde medan de 
baltiska länderna och Polen utgör enskilda områden på samma sätt som i beräkningen av 
elområdespriser. Systempriset räknas ut som om det inte fanns några begränsningar i 
överföringskapacitet mellan de fyra nordiska länderna.  
4 Pay as bid innebär att de köp- och säljbud som får tillslag avräknas till det pris aktören lämnat i 
marknaden. 
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elbörserna använder heter Euphemia5. Att elbörserna beräknar börspriser 
gemensamt innebär att de beräknar flöden över större områden så att tillgänglig 
produktions- och överföringskapacitet nyttjas på bästa sätt. Börserna turas om att 
beräkna priserna så att bara en elbörs åt gången beräknar priserna för det 
gemensamma området. 

Enligt EU-regler6 behöver en elbörs ha tillstånd för att bedriva elbörsverksamhet i 
ett elområde. Nord Pool och Epex Spot får bedriva elbörsverksamhet i Sverige i 
nuläget men enbart Nord Pool har en etablerad verksamhet.7 Nord Pools 
dagenföremarknad som också kallas Elspot är marknadsplats för merparten av den 
fysiska handeln med el i Norden och Baltikum. Ungefär 90 procent av all el som 
förbrukas i Norden handlas på Nord Pool (och integreras i den EU-gemensamma 
marknadskopplingen) medan resterande 10 procent handlas med bilaterala avtal.  

Handeln på dagenföremarknaden går till så att aktörerna lämnar in sina köp- och 
säljbud till elbörsen senast kl. 12.00. Buden gäller för nästkommande dygn och 
lämnas för varje hel timme. I buden specificeras hur mycket aktören vill köpa 
respektive sälja och till vilka priser och i vilka elområden. I nästa steg, när alla 
buden har kommit in, summerar elbörsen alla bud i en köpstege och en säljstege 
för respektive timme. Där köp- och säljbud möts etableras marknadspriset och den 
volym som kommer att köpas och säljas. Alla säljbud som är lägre än det 
etablerade priset får producera och sälja sin el på marknaden den timmen och alla 
köpbud över det etablerade priset får köpa el den aktuella timmen. Detta brukar 
benämnas att köpare och säljare får tillslag och innebär att anläggningar som är 
beredda att sälja till lågt pris eller oberoende av pris används först och att dyrare 
bud får tillslag efter behov. Senast kl. 13.00 ska elbörsen publicera priserna för 
nästkommande dygn.  

På dagenföremarknaden tillämpas marginalprissättning, vilket betyder att alla 
aktörer som får tillslag får handla till det etablerade marknadspriset, oavsett sina 
initiala bud. Det görs ingen skillnad mellan olika produktionsteknologier. Därmed 
konkurrerar buden på lika villkor oavsett typ av produktion som bjuds in i 
marknaden. 

I figur 2 presenteras en principiell bild över prisbildningen på spotmarknaden och 
i vilken ordning olika kraftslag får tillslag. Värt att notera är att bud från 
vattenkraftsproducenter normalt sett lämnar bud vid flera olika prisnivåer. Detta 
beror på att en vattenkraftsproducent, som har tillgång till magasinkapacitet, har 
möjlighet att välja mellan produktion idag och produktion vid senare tillfälle 
beroende på hur mycket man får betalt för sin kapacitet. Om producenten 
förväntar sig ett högre pris längre fram i tiden, kommer den sannolikt att avstå från 
att producera el och istället spara vatten i magasinen. Ett annat väsentligt inslag i 
utbudskurvan är möjligheten till import, som varierar i både omfång och pris från 
timme till timme.  

5 Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm. 
6 Kommissionsriktlinjen CACM (Capacity Allocation and Congestion Management), artikel 2.23 och 
artikel 4-6. 
7 Kommissionsriktlinjen CACM möjliggör konkurrens mellan börser. EPEX Spot SE har under 2016 
ansökt om och fått tillstånd att bedriva elbörsverksamhet på dagenföremarknaden i Sverige men har 
ännu inte påbörjat någon verksamhet (Ei: 2015-102890). 
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Figur 2. Prisbildning i Sverige 

 

Källa: Ei 

Ihållande låga elpriser signalerar att ny kapacitet inte behöver tillföras marknaden. 
Stigande elpriser signalerar knapphet. Om priserna förväntas bli så höga att det är 
lönsamt att investera i elproduktionsanläggningar kommer ny 
produktionskapacitet att byggas. För att kunna nå jämnvikt på marknaden i en 
överskotts- eller underskottssituation finns det tekniska maximi- och minimipriser. 
Dessa är för närvarande 3 000 EUR och -500 EUR.  

För att hantera överföringsbegränsningar är elmarknaden indelad i elområden. 
När handelskapaciteten är tillräcklig mellan elområden blir priset lika i dessa 
områden och de kommer att bilda ett gemensamt prisområde. När 
handelskapaciteten inte är tillräcklig uppstår separata prisområden med olika 
priser. Ett prisområde kan därför bestå av ett eller flera elområden.  

Handeln på Nord Pools dagenföremarknad har ökat kraftigt sedan 2006. Detta 
förklaras i stort av ökad bruttobudgivning där aktörerna bjuder in separata köp- 
och säljbud istället för att bjuda in nettot, eller skillnaden av dessa. Den höga 
andelen handel på elbörsen indikerar att aktörerna har ett starkt förtroende för 
Nord Pools elspotmarknad. Den hittills högsta noteringen var 2014 då 142 TWh 
såldes på elbörsen jämfört med den totala produktionen om 150 TWh samma år. 
Det motsvarar 94 procent av all elproduktion i Sverige. I figur 3 redovisas hur stor 
andel av den svenska elproduktionen som har omsatts på elbörsen.  
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Figur 3. Såld volym på spotmarknaden i förhållande till total produktion 2000–2015  

 

Källa: Nord Pool, Energimyndigheten och Energiföretagen i Sverige, Ei:s bearbetning 

Handeln på dagenföremarknaden utgör en stor del av den fysiska handeln och 
prisbildningen. Marknaden bedöms därmed vara central för aktörernas 
intjäningsförmåga.  

I figur 4 nedan visas månadsmedelvärdet på dagenföremarknaden. Före november 
2011 är det priset för Sverige som visas medan det från och med november 2011 är 
priset för elområde 3 (SE3) som visas. År med höga priser beror på hydrologiskt 
underskott i vattenkraften (torrår) och/eller mycket höga priser på fossilbränslen. 
Efter införandet av systemet för utsläppshandel (EU ETS8) 2005 påverkar också 
priset på utsläppsrätter priset på dagenföremarknaden.  

Figur 4. Månadspriser dagenföremarknaden, EUR/MWh 

 

Källa: Nord Pool FTP-server 

8 EU ETS (EU Emission Trading System). Systemet för handel med utsläppsrätter inom EU. Syftet med 
systemet är att stoppa uppvärmningen av jordens klimat genom att minska utsläppen – antalet 
tillgängliga utsläppsrätter reduceras år från år. Utsläppsrätt: En utsläppsrätt ger rätten att släppa ut ett 
ton koldioxid eller ekvivalenten av två andra växthusgaser: kvävedioxid och polyflourkarboner. 
(EU, EU ETS Factsheet) (Kraftnät, Balansansvarsavtal, 2015) 
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Intradagsmarknaden 
Handeln på intradagsmarknaden öppnar kl. 14.00 dagen före och stänger en timme 
före leveranstimmen. Buden matchas kontinuerligt när en motpart hittas vilket 
betyder att handeln sker mellan två parter och utan prispåverkan på övriga 
transaktioner.  

Intradagsmarknaden är en justeringsmarknad som ger aktörerna möjlighet att 
handla sig i balans fram till en timme före drifttimmen om förutsättningarna har 
ändrats efter det att dagenföremarknaden stängt. Exempelvis kan temperaturen ha 
avvikit från den prognostiserade, vilket påverkar uppvärmningsbehovet och 
därmed förbrukningen. Intradagsmarknaden används främst av balansansvariga, 
dvs. de företag som åtagit sig att ta den ekonomiska risken för obalanser på 
marknaden, även om det inte är ett krav att vara balansansvarig för att få delta på 
intradagsmarknaden.  

Volymerna på intradagsmarknaden i Norden är förhållandevis små (4,9 TWh år 
2015) i jämförelse med dagenföremarknaden (361 TWh år 2015). På andra 
europeiska marknader spelar intradagsmarknaden en större roll än i Norden 
eftersom många aktörer utför en större del av sin handel där.  

Nord Pools intradagsmarknad heter Elbas. Handelsutvecklingen på denna 
handelsplats framgår av Figur 5.. Det kan konstateras att den totala volymen i 
TWh har varit betydligt lägre på intradagsmarknaden jämfört med 
dagenföremarknaden. 2006 såldes cirka 106 TWh i dagenföremarknaden och 
mindre än 0,5 TWh på intradagsmarknaden. Intradagshandeln har dock ökat över 
tid och 2015 var den cirka 2 TWh i Sverige.  

Figur 5. Såld volym i intradagsmarknaden 2006-2015, TWh 

 

Källa: Nord Pool Annual Report 2015 
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För närvarande pågår en utveckling av ett EU-gemensamt system för handel 
intradag. Enligt regelverket ska intradagshandeln vara kontinuerlig med implicit 
allokering av transmissionskapacitet. Den europeiska modellen utvecklas inom det 
pågående projektet XBID.9 

Balansmarknaden 
Svenska kraftnät har tillsammans med de andra nordiska systemansvariga 
upprättat balansmarknaden för att kunna säkerställa sitt behov av reglerresurser i 
realtid på ett kostnadseffektivt sätt. Balansmarknaden består av marknadsplatser 
för automatiska och manuella reserver.  

Svenska kraftnät upphandlar de automatiska reserverna. Prissättningen för 
automatiska reserver innehåller två komponenter, en kapacitetsrelaterad och en 
energirelaterad komponent. Kapacitetsdelen avräknas enligt pay as bid.10  

Marknaden för manuella reserver är den nordiska reglerkraftmarknaden. Till 
reglerkraftmarknaden lämnas frivilliga bud på upp- och nedreglering med början 
14 dygn före leveransdygnets början och fram till 45 minuter före leveranstimmen. 
Det är enbart balansansvariga som lämnar bud. 

På reglerkraftmarknaden tillämpas marginalprissättning när buden avropas av 
balansskäl. Det betyder att alla aktiverade uppregleringsbud får samma pris som 
det dyraste aktiverade budet. Aktörer har således ett incitament att precis som på 
spotmarknaden bjuda in sin produktion till rörlig kostnad/alternativkostnad. När 
så är fallet ges förutsättning för en kostnadseffektiv allokering av balansresurser. 
Nedreglering av balansskäl avräknas till lägsta avropade nedregleringsbud.  

Buden på reglerkraftmarknaden lämnas per reglerobjekt och ska innehålla 
uppgifter om volym (MW), pris (EUR/MWh), information om geografiskt läge och 
hur snabbt ett avropat bud kan vara fullständigt aktiverat. Reglerobjekten kan vara 
i form av produktionsresurser eller förbrukning. Buden rangordnas i prisordning 
och de billigaste åtgärderna avropas först. Den nuvarande ordningen innebär att 
de minsta bud som får läggas uppgår till 5 MW (i elområde SE4) eller 10 MW (i 
elområdena SE1, SE2 och SE3). Buden kan aggregeras till ett reglerobjekt inom ett 
elområde i de fall de understiger minsta tillåtna budstorlek. Som jämförelse kan 
nämnas att minsta budstorlek på dagen före- och intradagsmarknaderna är 0,1 
MW. Det högsta tillåtna priset för uppregleringsbud är 5 000 EUR/MW.11  

Ibland måste undantag göras på grund av överföringsbegränsningar eller den tid 
som behövs tills resursen är fullt aktiverad. Avsteg från principen ”lägsta bud 
först” benämns specialreglering. De bud som avropats som specialreglering blir 
inte prissättande på reglerkraftmarknaden och avräknas enligt pay as bid.  

De priser som etableras för upp-, respektive nedreglering, används i den 
efterföljande balansavräkningen. 

9 Information om projektet kan bl.a. studeras på Nord Pools hemsida. 
10 Balansmarknaden kommer att påverkas av EU-regelverket genom den så kallade Balanskoden. 
11 Fullständiga villkor för deltagande i reglerkraftmarknaden finns på www.svk.se.  
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Den totala volymen manuella upp- och nedregleringar som gjorts på 
balansmarknaden i Sverige mellan 2012-2105 redovisas i Tabell 1.12 

Tabell 1. Total produktion och omsatt volym på intradags- och balansmarknaden i Sverige 2012- 2015 

År Total produktion Intradagsmarknaden Balansmarknaden 

 Volym 
(TWh) 

Volym 
(TWh) 

Volym 
(TWh) 

2012 156,7 1,3 1,8 

2013 143,7 1,5 1,7 

2014 145,4 1,6 1,5 

2015 153,5 1,9 1,8 

Källa: Svenska kraftnät och Nord Pool Spot, egen bearbetning 

Av tabellen framgår det att volymerna som omsätts på intradags- och 
balansmarknaderna är mycket små i förhållande till den totala produktionen och 
också mycket små i förhållande till vad som handlas på dagenföremarknaden 
(jämför Figur 3). 

Utvecklingen av elproduktionen i Sverige 
Figur 6 visar elproduktionens sammansättning i Sverige från 1950 och framåt. 
Variabel elproduktion (i form av vindkraft) har först det senaste decenniet bidragit 
med mer än 1 procent av den samlade elproduktionen. 

Figur 6. Elproduktionens sammansättning från 1950-2015 

 

Källa: Energiföretagen Sverige 

12 Utöver detta tillkommer andra manuella upp- och nedreglering i form av specialregleringar samt 
automatiska reserver. 
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Vid avregleringen 1996 fanns det totalt 303 vindkraftverk i Sverige med en 
sammanlagd installerad effekt om 146 MW. Elcertifikatsystemet, dvs. det 
subventionssystem för förnybar el som introducerades 2003, har bidragit till att 
såväl antalet verk som installerad effekt har vuxit kraftigt i Sverige. Mellan 2003 
och 2014 femfaldigades antalet verk till 2 961 vindkraftverk. Den installerade 
effekten vindkraft var nästan 13 gånger så stor 2014 (5 097 MW) jämfört med 2006 
(585 MW). Den totala vindkraftsproduktionen uppgick till 11,2 TWh och utgjorde 
cirka 7,5 procent av elproduktionen 2014.13 

Figur 7. Andel vindkraft i Sverige 1996-2014 

 

Källa: Energimyndigheten (2016) 

Den variabla elproduktionen har därmed ökat i absoluta termer men framförallt 
har andelen i förhållande till installerad effekt ökat kraftigt. Detta är en naturlig 
följd av att den variabla elproduktionen inte producerar el hela tiden. Eftersom 
vindkraftens andel av den totala installerade effekten blir allt större innebär det att 
vindkraften kan täcka en allt större andel av förbrukningen när det blåser.  

I slutet av 2016 räknar Svensk Vindenergi med att 6 493 MW vindkraft ska finnas i 
Sverige.14 Det motsvarar en andel på cirka 16 procent av totalt installerad effekt. 

Från 2010 till 2014 ökade andelen vindkraft i Sverige med cirka 7,7 TWh. Under 
samma period ökade handeln i dagenföremarknaden med cirka 10 TWh medan 
ökningen på intradagsmarknaden var cirka 1 TWh (se Figur 5.).  

  

13 Den installerade effekten i solkraft är mycket liten och har exkluderats i denna genomgång. Den 
uppgick till 19 MW 2011 och hade ökat nästan 5 gånger till 79 MW 2014, se Energimyndigheten (2016). 
14 www.vindkraftbranschen.se 
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Elförbrukningen i Sverige - förbrukningsstoppar 
Förbrukningstoppar sammanfaller med kallt väder. I figur 8 redovisas de högsta 
förbrukningstopparna i Sverige och antalet förbrukningstoppar över 26 000 MW. 
Den 5 januari 2016 hade vi en hög effekttopp. Vid detta tillfälle var det kall 
väderlek men inte extremt kallt. Enligt Svenska kraftnät15 var temperaturen snarast 
väldigt nära nivån för en normalvinter. Det betyder att det kan bli höga 
effekttoppar även vid en normalvinter. 

Figur 8. Förbrukningstoppar i Sverige 1996-2016, MWh och antal16 

Källa: Nord Pool, egen bearbetning 

15 http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/160627-kraftbalansen---rapport.pdf 
16 Svenska kraftnät anger att historiskt maximum uppgår till 27 000 MW och inträffade den 5 februari 
2001, se Svenska kraftnät (2014). 
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3 Metod- och scenariobeskrivning 

I detta avsnitt beskrivs först utgångspunkterna för analysen. Efter det beskrivs hur 
elmarknadsmodellen Apollo17 fungerar och vilka antaganden som har gjorts för de 
variabler som ingår i modellen. I avsnittet beskrivs också de scenarier som har 
använts för analyserna i rapporten.   

3.1 Utgångspunkter för analysen  
Utgångspunkterna för analysen är dagens marknadsdesign tillsammans med de 
scenarion vi skapat för år 2020 och 2030.  

Dagens marknadsdesign 
För att analysera de frågeställningar som beskrivs i kapitel 1 har vi valt att ta 
utgångspunkt i hur elmarknaden fungerar i dagsläget. Det har också varit 
nödvändigt med antaganden om hur marknaden kommer att utvecklas under vår 
analysperiod. Vi har valt att utgå från att elmarknaden år 2020 och 2030 är 
utformad på liknande sätt som idag, dvs. att vi har en energy-only-marknad med 
fyra delmarknader, kompletterad med ett elcertifikatsystem. Vi har samtidigt valt 
att försöka ta hänsyn till beslutade förändringar som vi vet redan nu. Det handlar 
till exempel om de nya EU-regler som trätt i kraft och som för närvarande 
genomförs av EU:s medlemsstater för att öka den gränsöverskridande handeln 
med el inom EU. Vår bedömning är dock att dessa regler visserligen påverkar 
marknadernas detaljutformning men samtidigt inte ändrar på 
grundförutsättningarna för dagens delmarknader i elsystemet. De regler som följer 
av kommissionsriktlinjen CACM är särskilt centralt i detta sammanhang. För 
närvarande pågår också förhandlingar om nya gemensamma EU-regler för 
balansmarknaden för el. Vi har dock valt att inte spekulera i om dessa regler får 
betydelse för balansmarknadens närmare utformning år 2020 eller 2030. Vi har 
heller inte försökt förutspå vilka förändringar som kan bli resultatet av 
Energiunionen eller Europeiska kommissionens marknadsdesignpaket för 
elmarknaden som förväntas publiceras vintern 2016/2017. Däremot har vi anpassat 
våra scenarier för att ta hänsyn till energiöverenskommelsen som gjordes 
sommaren 2016. 

Valet av 2020 som första tidpunkt för analysen beror på att det vid den tidpunkten 
med viss säkerhet har skett en bestämd ökning av andelen variabel elproduktion i 
elsystemet. Vi utgår från att det beslut som kärnkraftsägarna tog under 2015 om att 
fasa ut fyra av sina kärnkraftsreaktorer under åren fram till och med 2021 
genomförs.18 Samtidigt förutsätter vi att elcertifikatsystemet leder till att variabel 
elproduktion uppgår till 20 TWh år 2020. Vi utgår också från att det år 2020 finns 
mycket lite solkraftsel (0,07 TWh). Till 2030 är förutsättningarna mer osäkra varför 

17 Apollo ägs och har utvecklats av Sweco. Energimarknadsinspektionen har licens för att använda 
programmet.  
18 Ringhals 1, Ringhals 2, Oskarshamn 1, Oskarshamn 2 
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utvecklingen av andelen variabel elproduktion är mer osäker jämfört med 2020. 
Detta utvecklas i kapitel 3.3. 

Sammantaget betyder detta att grunden för elhandelssystemet och 
slutkundsmarknaden i vår analys i allt väsentligt är densamma år 2030 som idag. 
Vi utgår även från att elcertifikatsystemet finns kvar till år 2020 i enlighet med 
nuvarande regelverk och att energiöverenskommelsen sommaren 2016 kommer att 
följas. Det medför att det är logiskt att inkludera elcertifikatsystemet i vår analys 
även fram till 2030. Idag finns det en strategisk reserv (effektreserv) som syftar till 
att minska risken för effektbrist i elsystemet. Vi utgår i vår analys från att det i 
Sverige finns en strategisk reserv (effektreserven) fram till 2025. Enligt nuvarande 
lagstiftning ska effektreserven däremot fasas ut till 2025. Det innebär att vi utgår 
från att det inte finns någon effektreserv år 2030.  

För att analysera uppdragets frågeställningar har vi utarbetat olika scenarier. Det 
har resulterat i att vi slutligen valt att utgå från och simulera tre scenarier för året 
2020 och tre scenarier för året 2030. Dessa tre scenarier benämns i denna rapport:  

• Utfasning av kärnkraft 
• Höga bränslepriser 
• Låga bränslepriser 

 

Utfasning av kärnkraft 
Scenariot representerar en framtid där kärnkraften i Sverige avvecklas till följd av 
politiska beslut och ersätts energimässigt fullt ut av förnybar elproduktion. 
Scenariot är mindre sannolikt efter energiöverenskommelsen men representerar en 
situation där andelen variabel elproduktion ökar kraftigt på kort tid, varför 
scenariot trots allt inkluderas i analysen.  

EU:s reformer av ETS-systemet antas resultera i att priset på utsläppsrätter, i 
fortsättningen benämnt, CO2-priset ökar fram till 2020 och ligger kvar på en hög 
nivå under hela 2020-talet. Detta samtidigt som bränslepriserna för de prissättande 
energislagen stiger, vilket resulterar i generellt sett höga grossistpriser på el fram 
till 2030.  

Avvecklingen av kärnkraften leder initialt till ett stort energiunderskott. Detta 
resulterar i höga grossistpriser på el vilket gör det gynnsamt att investera i 
elproduktion, särskilt i kraftslag med låga utsläpp. Utbyggnaden av förnybar 
elproduktion antas i det här scenariot överstiga energiöverenskommelsens 
målsättning.  

År 2030 har Sverige energibalans på årsbasis och nära 100 procent förnybar 
elproduktion. Produktionsmixen består då till största delen av vattenkraft och 
vindkraft, vilket gör att produktionen till stor del är väderberoende.  
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Höga bränslepriser 
Det här scenariot representerar ett Sverige där energiöverenskommelsen i stora 
drag genomförs samtidigt som EU höjer klimatambitionerna med högre CO2-priser 
som följd.  

Den av energiöverenskommelsen annonserade avvecklingen av effektskatten på 
kärnkraft antas vara genomförd vilket ökar lönsamheten för de kvarvarande 
svenska kärnkraftsaggregaten. Fram till 2020 ökar CO2- och bränslepriserna, vilket 
ytterligare förbättrar lönsamheten i befintliga kärnkraftverk. Investeringar görs i 
samtliga kärnkraftverk för att de ska kunna köras fram till den tekniska 
livslängdens slut. För år 2020 antas att sju aggregat är kvar i drift. Det innebär att 
vi i scenarierna utgår från att de fyra kärnkraftsaggregat som ägarna år 2015 
beslutade ska avvecklas kommer att stängas enligt plan fram till och med 
sommaren 2021. I detta scenario är det fortsatt sex aggregat kvar i drift 2030. 

Utbyggnaden av förnybara kraftslag sker i enlighet med energiöverenskommelsen 
fram till 2030. Vid det laget utgör vindkraft och kraftvärme en tredjedel av 
elproduktionen, medan vattenkraften och kärnkraften står för resterande två 
tredjedelar. 

Kombinationen av utbyggd förnybar elproduktion och kvarvarande kärnkraft gör 
att Sverige får ett stort energiöverskott 2030.  

Låga bränslepriser 
I det här scenariot utgår vi från att energiöverenskommelsen har genomförts, men 
inga ytterligare större förändringar görs på elmarknaderna i Sverige eller på EU-
nivå. 

Effektskatten på kärnkraft avvecklas i enlighet med energiöverenskommelsen. För 
år 2020 antas att sju kärnkraftsaggregat är kvar i drift. Det innebär att vi i 
scenarierna utgår från att de fyra kärnkraftsaggregat som ägarna år 2015 beslutade 
ska avvecklas kommer att stängas enligt plan fram till och med sommaren 2021. I 
detta scenario tänker vi oss att vi har låga CO2-priser och att flera reaktorer 
avvecklas under 20-talet. Det är bara de yngsta aggregaten, Forsmark 3 och 
Oskarshamn 3 som är kvar i drift år 2030.  

Den förnybara elproduktionen byggs ut i enlighet med energiöverenskommelsen. 
Sverige får ett visst energiöverskott fram till 2030.  
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3.2 Beskrivning av elmarknadsmodellen Apollo 
I syfte att modellera våra scenarier har vi valt att använda elmarknadsmodellen 
Apollo. Apollomodellen simulerar dagenföremarknaden.  

Modellen omfattar alla EU:s 28 medlemsländer samt Norge och Schweiz (även 
benämnt EU28+2). För länder med fler än ett elområde görs beräkningarna per 
elområde19. Dessutom tar modellen hänsyn till de omkringliggande regionerna 
som gränsar till EU.20 Dessa är dock inte modellerade med samma detaljeringsgrad 
som EU28+2. Det innebär att priser och kapacitet på överföringsförbindelser till 
och från länderna utanför EU påverkar modellens resultat. Priset och kapaciteten 
för länderna utanför EU baseras på källor för respektive land i form av prognoser 
för förbrukning, produktion och kapacitet på överföringsförbindelserna för åren 
2020 och 2030.  

För att kunna erhålla resultat för åren 2020 och 2030 har vi bestämt vilka 
ingångsvärden som ska användas i modelleringen. Det betyder att vi har behövt 
göra antaganden. Indata i modellen är total förbrukning, tillgänglig 
produktionskapacitet, tillrinningar, bränsle- och CO2-priser samt profiler för 
förbrukning, väderberoende produktion och tillgänglig överföringskapacitet. Alla 
priser är i reala termer.  

I de fall vi har ansett att Swecos ingångsvärden är rimliga har vi valt att utgå från 
dessa. De ingångsvärdena består av antaganden om samtliga 
elproduktionsanläggningar i hela EU samt Norge och Schweiz. 
Elproduktionsanläggningarnas kostnader, verkningsgrad, nedläggningstidpunkter 
finns med. Dessutom är antaganden gjorda för alla nytillkommande 
elproduktionsanläggningar som förväntas för åren 2020 och 2030. Sweco har gjort 
antaganden om förbrukningsutveckling i alla länder som finns representerade i 
modellen. Alla antaganden har dock analyserats. De förutbestämda priserna som 
används som ingångsdata har däremot delvis beräknats av Sweco, men också 
prognoserats av Ei. 

Priser och produktionsnivåer i modellen är ett resultat av en optimering baserat på 
ett antal förutbestämda villkor i modellen. Vidare är modellen deterministisk, 
vilket innebär att den inte innehåller några slumpmoment. För 
vattenkraftsproducenternas magasin gäller till exempel att både start- och 
slutnivåer på magasinens fyllnadsgrad är förutbestämda. Vilken tillrinning som 
sker till vattenkraftverken är också förutbestämd och i nivå med ett genomsnittsår 
(normalår). 

I analyserna i denna rapport använder vi flera av resultaten från Apollo. De 
viktigaste är beräknade timpriser på dagenföremarknaden, produktionen 
uppdelad per produktionsslag timme för timme och handel över 
elområdesgränserna.  

19 För Norge som, på initiativ av stamnätsoperatören Statnett, kan ändra sin budområdesindelning med 
relativt kort varsel är landet indelat i de fem budområden som fanns i början av 2016. Övriga länder 
som har flera budområden i modellen är Sverige och Danmark. 
20 Dessa är Marocko, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Albanien, Makedonien, Turkiet, 
Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Ryssland. 
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En modell innehåller alltid vissa restriktioner och förenklingar. Modellen 
optimerar så att kostnaden för den elproduktion som behövs för att täcka 
efterfrågan minimeras. Ytterligare restriktioner (bivillkor) i modellen är att det 
alltid råder balans på el per minsta tidsenhet (timme) vilket betyder att produktion + 
import = förbrukning – bortkopplad förbrukning + export inom varje elområde, samt att 
modellen tar hänsyn till begränsningar i produktions- och överföringskapacitet.  

Apollo är inte en nätmodell, dvs. modellen modellerar inte ett komplett elnät, även 
om den tar hänsyn till överföringskapaciteten mellan olika elområden. Det innebär 
att den påverkan på elnätens överföringskapacitet som kan uppkomma till följd av 
till exempel temporära förändringar i produktion eller förbrukning, inte fångas av 
modellen. Inte heller modelleras möjligheten för systemet att leverera olika typer 
av systemtjänster för att hålla frekvensen inom rimliga gränser. Det betyder att 
modellen har vissa tillkortakommanden. Det primära syftet med detta uppdrag är 
dock inte att analysera elnätets utformning utan att utvärdera lönsamheten för 
investeringar i befintlig och ny elproduktion. Modellens tillkortakommande 
gällande elnätsmodellering bedöms därför inte ha någon avgörande betydelse.  

En viktig del i den pågående utvecklingen av en gemensam europeisk elmarknad 
är att öka överföringskapaciteten mellan länderna. Det finns i dag ett uttalat mål 
inom EU att varje land ska ha överföringskapacitet motsvarande minst tio procent 
av den nationella produktionskapaciteten21. Det målet är ännu inte uppnått för 
samtliga länder. För att nå målet finns det ett stort antal planer för att utveckla de 
europeiska stamnäten. Projekten i planerna avser förstärkningar inom länder och 
ny eller utökad kapacitet på överföringsförbindelser mellan länder och elområden. 
I modellanalysen utgår vi från att det inte uppstår överföringsbegränsningar 
mellan och inom länder år 2020 och 2030. Idag är däremot vissa 
överföringsförbindelser mellan elområden starkt begränsade. Vi har ändå gjort det 
förenklade antagandet att förbindelserna kan utnyttjas med full kapacitet. Detta 
antagande bygger på att det finns långt gångna planer på nya 
överföringsförbindelser inom och mellan elområden, att nya EU-regler tar sikte på 
att använda överföringskapaciteten bättre samt att det pågår ett antal åtgärder 
inom EU:s medlemsstater för att minska begränsningarna i befintliga nät.  

Trots antagandena om att överföringskapaciteten kommer att kunna utnyttjas fullt 
ut finns det ändå osäkerheter om överföringsmöjligheterna mellan olika länder år 
2020 och 2030. Vi har därför valt att göra känslighetsanalyser av hur 
överföringsbegräsningar kan påverka modellens resultat. 

  

21 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5bfdc21-bdd7-11e4-bbe1-
01aa75ed71a1.0003.01/DOC_1&format=PDF 
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3.3 Utformning av våra tre scenarier 
För att scenarierna ska vara jämförbara och för att underlätta tolkningen av 
modellresultaten har vi valt att hålla de flesta variablerna oförändrade mellan 
scenarierna. I det följande beskrivs hur vi kommit fram till våra huvudsakliga 
antaganden.  

Elförbrukning i Sverige och omvärlden 
I modellsimuleringarna måste vi ange elförbrukningen. En del i analysen har 
därför varit att bestämma hur elförbrukningen för perioden antas utvecklas i de 
länder som ingår. Vi använder Swecos referensantagande gällande förbrukningen 
för perioden fram till 2030 vilken förväntas öka svagt. Detta är i linje med andra 
källor. 22  

I figur 9 illustreras hur elförbrukningen i Norden antas utvecklas fram till år 2050. 
Förbrukningsökningen för 2020-talet är sammantaget 0,25 procent per år för de 
nordiska länderna.  

Figur 9. Nordens förbrukningsutveckling fram till 2050 (TWh) 

 

Källa: Sweco 

För de övriga EU-länderna samt Schweiz varierar förbrukningstillväxten mellan 
0,4 procent (Tyskland) och 1,3 procent (Spanien). Även länder i Sveriges närhet 
som Polen och de baltiska länderna förutspås ha en förbrukningstillväxt på över 
1 procent. Historiskt sett har norra Europa låga tillväxttal i jämförelse med de som 
uppnåddes under 1980- och 1990-talet.  

Faktorer som talar för en låg ökning av elförbrukningen är fortsatt 
energieffektivisering23 och en låg befolkningstillväxt i allmänhet. En minskad 
energiintensitet i ekonomin är en annan faktor som talar för en låg tillväxttakt i 
elförbrukningen. Tjänstenäringarna växer medan elintensiv industri, såsom 
pappersindustrin, delvis krymper samtidigt som de effektiviserar sin 
elanvändning. 

22 Se exempelvis NEPP (2016) och IVA Vägval el (2016) för andra förbrukningsprognoser. 
23 Politiska initiativ som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, vilket är under omarbetning, där stort 
fokus ligger på att minska den totala energiefterfrågan, påverkar även efterfrågan på el. 
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Faktorer som talar för en högre tillväxttakt är nya användningsområden för el, som 
exempelvis serverhallar och elbilar. 

Sammantaget är bedömningen att faktorerna som verkar för en hög respektive låg 
ökning av elförbrukningen är av jämförbar storlek, och att den totala 
efterfrågeökningen blir svag. Tabell 2 visar antaganden om elförbrukningens 
utveckling år 2020 och 2030.  

Tabell 2. Elförbrukningsscenarier för nordiska länder år 2020 och år 2030, TWh 

(TWh) Sverige Norge Finland Danmark Total el-
förbrukning 

2020 138,8 134,1 89,1 35,3 397 

2030 142,2 138,4 93,8 38,7 413 

Källa: Ei 

I scenarioanalysen utgår vi alltså från att efterfrågan är densamma i respektive 
scenario för 2020 (138,8 TWh) och för 2030 (142,2 TWh). Förbrukningen är fördelad 
över året enligt en profil som i sin tur är baserad på verkliga förbrukningsprofiler 
som gäller i dag.  

Förbrukningen är inte helt prisokänslig i modellen utan viss priskänslighet finns 
för Sverige såväl som för andra länder. Priskänsligheten består av 
förbrukningsreduktioner. Mängden förbrukningsreduktioner motsvarar Swecos 
bedömningar. För Sveriges del innebär det att reduktionerna uppgår till 109 MW 
om grossistpriset överstiger 200 EUR/MWh år 2030. Vid 2 000 EUR/MWh är 
antagandet att det finns totalt 1 092 MW tillgänglig förbrukningsreduktion. För år 
2020 är motsvarande siffror 106 MW för 200 EUR/MWh och totalt 1 060 MW vid 
priser på minst 2 000 EUR/MWh. Sammanlagt för EU28+2 antas det i modellen 
finnas en potential på 21 727 MW förbrukningsreduktion för grossistpriser mellan 
200 och 2 000 EUR. 

Modellens antaganden om mängden förbrukningsreduktion vid temporära 
pristoppar är för Sveriges del en försiktig uppskattning av framtiden eftersom 
studier pekar på en potential på 2 000 MW24. Det pågår för närvarande även en 
intensiv diskussion i Norden och runt om i Europa om hur efterfrågeflexibilitet ska 
kunna öka i syfte att göra den inre marknaden inom EU mer effektiv.  

Utbyggnad av överföringskapacitet 
I Apollo behövs antaganden om vilken överföringskapacitet som finns mellan 
elområdena år 2020 och 2030. Vi har valt att utgå från kapaciteterna i det befintliga 
elnätet och kapaciteten som tillkommer genom de prioriterade projekt som 
redovisas i stamnätsföretagens europeiska organisation (ENTSO-E) 
nätutvecklingsplaner för de kommande 10–15 åren. 25 Tabell 3 visar de projekt till 
och från Norden som finns med i ENTSO-E:s senaste nätutvecklingsplan26 
Observera att 3 220 MW tillkommer fram till och med 2020 och 5 900 MW efter 

24 http://www.nepp.se/pdf/reglering.pdf. 
25 Det finns alltid ett stort antal projekt på diskussionsstadiet men de som är med i modellen finns med i 
de prioriterade projekten hos stamnätsoperatörerna. 
26 https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/Pages/index.html. 
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2020. Vad som händer om inga nya förbindelser tillkommer efter 2020 analyseras i 
kapitel 4.  

Tabell 3. Ny överföringskapacitet mellan Norden och omvärlden i modellen år 2030 jämfört med 201627 

Förbindelse Kapacitet i MW 

NO-DE 1 400 

NO-UK 2 80028) (1 400+1 400) 

DK1-NL 700 

DK1-DE 1 22029 (720+500) 

DK1-UK 1 400 

DK2-DE 1 00030 (600+400) 

SE4-DE 600 

Källa: ENTSO-E, egen bearbetning 

Det finns ett antal projekt som initieras och drivs av kommersiella aktörer, så 
kallade merchant lines. Dessa finns inte med i ENTSO-E och inte i modellen. Ett 
undantag är dock ett projekt som är med i Apollo och aktuellt för Norden. Det är 
kabeln mellan Norge och Skottland (1 400 MW), det så kallade North Connect31-
projektet.  

Utöver de prioriterade projekten som framgår av ENTOS-E finns även planer på 
nya överföringsförbindelser till exempel mellan Polen och Danmark liksom 
ytterligare en överföringsförbindelse mellan Danmark och Storbritannien. Dessa är 
inte medtagna i modellen. 

Inom Sverige antas interna förstärkningar ge ökad överföringskapacitet mellan 
norra och södra Sverige. I Tabell 4 redovisas de totala överföringskapaciteter som 
antas finnas tillgängliga mellan svenska elområden år 2030. 

Tabell 4. Överföringskapacitet mellan svenska elområden 2030 och ökning efter 2017 

Förbindelse Kapacitet i MW (söderut/norrut) Ökning i MW jämfört med 2017 

SE1-SE2 5 000/5 000 1 700/1 700 

SE2-SE3 9 500/9 500 2 200/2 200 

SE3-SE4 7 000/3 700 500/500 

Källa: Svenska kraftnät 

I modellanalysen antas att de beskrivna planerna genomförs. Vidare antar vi att 
tillgängligheten är 100 procent.  

27 2030 har ytterligare kapacitet mellan Sverige och Finland tillkommit i norr: SE1-FI 800/FI-SE1 500 
MW. 
28 Två projekt: NSN (http://nsninterconnector.com) och North Connect. 
29 720 MW före 2020 och 500 MW efter 2020. 
30 Kontek2 600 MW efter 2020 and Kriegers Flak DK2-DE före 2020. 
31 http://northconnect.no/  
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Produktion i Sverige 
För modellanalysen behöver vi anta vilka produktionskällor som är i bruk i 
Sverige 2020 och 2030 och deras installerade effekt. Vattenkraften bedöms inte öka 
sin kapacitet32, elproduktion i fjärrvärme och industri växer obetydligt medan 
kondenskraft succesivt fasas ut. Mellan 2020 och 2030 antas till exempel att 
Karlshamnsverket försvinner. De relativt nya gaskraftsanläggningarna 
Öresundsverket och Ryaverket, bedöms vara kvar till och med 2030. De är i sin 
helhet kategoriserade som kraftvärme i tabellen nedan. Tabell 5 visar den 
installerade effekt i MW som vi använt för Sverige i Apollomodellen. 

Tabell 5. Installerad effekt produktionsslag utom vindkraft och kärnkraft 

(MW) 2020 2030 

Vattenkraft 16 301 16 301 

Kraftvärme 5 501 5 554 

Kondenskraft och gasturbiner 2 928 1 951 

Källa: Ei 

Installerad effekt kärnkraft och vindkraft bestäms av respektive scenario, se 
avsnitt 3.4. 

Produktionsanläggningar i andra länder 
I Finland antar vi att Olkiluoto 3 tagits i drift 2020 och att den nya anläggningen i 
norra Finland, Pyhäjoki, tas i drift i enlighet med företagets planer under 2020-
talet. Vi antar också att de två kärnkraftverken i Lovisa i södra Finland stängs efter 
50 år och att de inte ersätts av någon ny anläggning eftersom inga sådana planer är 
kända. I övriga Europa förväntas den totala installerade effekten i kärnkraft 
minska. För Schweiz och Tyskland innebär detta att dessa länder fullföljer sina 
avvecklingsplaner medan en viss nybyggnad sker i länder som Storbritannien och 
Frankrike. Vi antar att det i Frankrike avvecklas några anläggningar men att det till 
2030 inte sker några större nettoändring i kapacitet. 

För elproduktion baserad på fossila bränslen antas det ske en långsam nedgång i 
kolbaserad elproduktion medan elproduktion från gaskraft antas öka. När det 
gäller brunkol beräknas de befintliga dagbrotten räcka cirka 25–30 år framåt. För 
stenkol har prisutvecklingen mot allt lägre CO2-priser gjort att politiska ingrepp 
som förbud eller skatter blivit aktuella. Storbritannien har infört en CO2-skatt som 
gjort att kolkraften trängts ut från marknaden och Frankrike har långt gångna 
planer på att fasa ut kolkraften. I Finland, Tyskland och Nederländerna är 
kolkraften också uppe på agendan. I Tyskland försvåras ett förbud mot kol av den 
planerade kärnkraftsavvecklingen som ska vara slutförd 2022. Den samlade 
elproduktionen från stenkol och brunkol stod för 43,2 % av Tysklands förbrukning 
201433.  

32 En eventuell effekthöjning av befintliga vattenkraftverk antas motverkas av implementeringen av ett 
nytt vattendirektiv från EU.  
33 http://www.bdew.de 
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I dagsläget finns det EU-mål för förnybar energi per land för 2020.34 Inom 
förnybarhetsdirektivet ställs även krav på nationella planer för förnybar energi till 
2020 (NREAP35). Dessa planer utgör utgångspunkten för nivåerna på förnybar 
kraft år 2020 för de enskilda medlemsländerna. Det innebär att för 2020 finns bra 
uppskattningar av installerad kapacitet variabel elproduktion (sol- och vindkraft) 
men också planerbar förnybar kraft såsom biokraftvärme i Europa. 

Efter 2020 är situationen mer osäker. Vissa länder på kontinenten har preciserat 
nationella mål för efter 2020 (oftast 2050-mål). När så är fallet har Sweco använt de 
nationella målen i modellen och vi valt att utgå från det. Ett sådant land är 
Tyskland som tydliggjort långsiktiga mål som de aktivt arbetar med genom att 
specificera tillväxtmål per år för till exempel vindkraft. Även Storbritannien och 
Frankrike har uttalade mål och stödsystem för fortsatt utbyggnad efter 2020.  

Totalt för EU28+2 antas elproduktionen från de förnybara energikällorna vind och 
sol öka med 686 TWh mellan 2020 och 2030.  

Energilager 
I scenarierna antar vi att energilager ger en viss ökning av lagringskapacitet, främst 
i form av batterier. I modellen har vi valt att utgå från Swecos antaganden vilket 
innebär att den totala installerade effekten i batterielager år 2030 uppgår till 690 
MW för hela det modellerade området (EU28+2). Inga energilager i form av 
batterier antas finnas år 2020. 

3.4 Specifika förutsättningar i de olika scenarierna 
För att få fram de olika scenarier som analyseras har vi valt att variera installerad 
effekt av kärnkraft respektive vindkraft samt priserna på bränslen för de olika 
energislagen och priserna på utsläppsrätter. I figur 10 visas ett scenarioträd över de 
tre framtida utvecklingslinjer vi valt.  

Figur 10. Scenarioträd över år 2020 och 2030 

 

Källa: Ei 

34 2009/28/EG. 
35 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans.  
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Kärnkraft 
Den installerade effekten i kärnkraft skiljer sig mellan scenarierna och mellan år 
2020 och 2030. I Utfasning av kärnkraft för år 2020 antas att all kärnkraft i Sverige 
har fasats ut. För 2030 utgör Utfasning av kärnkraft ett scenario där Sverige 
fortfarande är utan kärnkraft.  

I scenarierna Höga bränslepriser respektive Låga bränslepriser utgår vi från att 
kärnkraften finns kvar 2020. Våra antaganden om vad som händer med de 
kvarvarande sex aggregaten till 2030 skiljer sig dock mellan de två scenarierna. I 
Höga bränslepriser (och höga grossistpriser) är det fortsatt sex aggregat kvar i drift 
2030, medan det i Låga bränslepriser endast är två aggregat kvar i drift år 2030.  

I Tabell 6 redovisas antalet kärnkraftsaggregat som antas vara i drift i de olika 
scenarierna år 2020 respektive år 2030. 

Tabell 6. Kvarvarande kärnkraftsaggregat i Sverige i de olika scenarierna 

Scenario Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 

2020 0 7 7 

2030 0 6 2 

Installerad kapacitet variabel elproduktion 
För 2020 antas att den installerade kapaciteten variabel elproduktion är densamma 
för de tre scenarierna. Vi utgår från att utbyggnadstakten bestäms av målen i 
elcertifikatsystemet. Det innebär att vi i modellen antar 6 887 MW installerad 
kapacitet år 2020. 

För 2030 varierar den installerade kapaciteten variabel elproduktion mellan 
scenarierna. I Höga bränslepriser respektive Låga bränslepriser bestäms mängden år 
2030 av energiöverenskommelsens målsättning. Denna målsättning är 18 TWh ny 
förnybar kraft som realiseras genom elcertifikatsystemet år 2030. Vi antar att 
merparten av detta kommer att realiseras i form av vindkraft. I Utfasning av 
kärnkraft antas den installerade kapaciteten förnybar el i form av vindkraft vara 
högre än i de två andra scenarierna. Anledningen till det är att när kärnkraften har 
fasats ut antas ytterligare kapacitet komma in på marknaden för att ersätta 
kärnkraften energimässigt enligt nya mål. 

Hur fördelningen av installerad kapacitet vindkraft ska göras mellan elområden är 
en svår sak att bedöma. I våra antaganden har vi valt att inte göra några stora 
omfördelningar i andel vindkraft per elområde av total vindkraft gentemot dagens 
situation. En viss förskjutning sker dock mot elområde 1 och 2 (SE1 och SE2), det 
vill säga andelen vindkraft av totalt installerad vindkraft i Sverige ökar något i 
dessa områden. I   
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Tabell 7 visas total kapacitet installerad vindkraft i de tre scenarierna samt hur den 
fördelar sig mellan elområden år 2020 och 2030.  

Tabell 7. Installerad vindkraft (MW) per elområde i Sverige år 2020 och 2030 
 

     2020 
 

        2030 
 

(MW) Samtliga 
scenarier 

Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
bränslepriser 

SE1 700 2 438 1 563 1 563 

SE2 2 335 4 938 4 063 4 063 

SE3 2 105 4 571 3 249 3 249 

SE4 1 747 4 258 2 936 2 936 

SE 6 887 16 205 11 811 11 811 

Källa: Ei 

CO2- och bränslepriser  
Viktiga variabler i all bedömning av framtida elpriser är CO2- och bränslepriser. I 
scenarioanalysen har vi antagit att systemet med utsläppshandel, EU ETS blir kvar. 
För perioden efter 2020 har medlemsstaterna inom EU enats om att införa en 
stabilitetsreserv med utsläppsrätter som beräknas bli mellan 500 och 700 miljoner 
ton. Huvudsyftet med denna reserv är att åstadkomma ett prisintervall för 
utsläppsrätterna. Sedan tidigare har man också infört så kallad back-loading. Detta 
innebar att man successivt reducerade antalet utsläppsrätter med 900 miljoner ton 
under åren 2014–2016. Dessa återförs sedan till systemet under åren 2019 till 2020.  

International Energy Agency(IEA) har i sin rapport, New Policy Scenario (2015), 
gjort antaganden för hur klimatåtgärder påverkar prisutvecklingen. I analysen har 
de utgått från att dagens åtgärder för att minska CO2-utsläppen av enskilda länder 
är inkluderade. Det innebär även att åtgärder som enskilda länder förbundit sig att 
göra är beaktade i IEA:s bedömning. Vi har valt att utgå från IEA:s bedömning i 
scenarioanalysen. I Tabell 8 anges vilka antaganden vi har gjort för priser på 
bränsle och koldioxid för Utfasning av kärnkraft och Höga bränslepriser år 2020 och 
2030. 

Tabell 8. Bränsle- och CO2-priser år 2020 och 2030 i scenarierna Utfasning av kärnkraft och Höga 
bränslepriser 

År Kolpris (USD/ton) Gaspris (EUR/MWh) CO2 (EUR/ton) 

2020/2030 89 29 28 

Källa: IEA New Policy Scenario (2015), bearbetad av Ei 

I Låga bränslepriser antar vi att prisnivåerna varierar något mellan 2020 och 2030. I 
Tabell 9 framgår att bränslepriserna antas öka svagt mellan år 2020 och 2030. 

Tabell 9. Bränsle- och CO2-priser 2020 och 2030 för scenario Låga bränslepriser 

År Kolpris (USD/ton) Gaspris (EUR/MWh) CO2 (EUR/ton) 

2020 35 13 5 

2030 45 15 7 

Källa: Ei 
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År 2016 är Storbritannien36 det enda land inom EU ETS som har en extra 
beskattning av CO2-utsläpp relaterade till elproduktion i fossilkraftsanläggningar. 
Den extra skatten bortses från i scenarioanalysen. Andra länder, som Frankrike, 
planerar för golv och tak för utsläppsrätternas pris. Detta har dock inte tagits 
hänsyn till i modellen då beslut om införande ännu inte har fattats.  

Scenariosammanfattning 
Sammanfattningsvis har vi tre scenarier för 2020 respektive 2030. De skiljer sig åt 
genom tre utvecklingsvägar för kärnkraften, två nivåer på förnybar variabel 
elproduktion år 2030 och priser på bränslen och CO2 som antingen följer en 
utveckling baserad på IEA:s rapport New Policy Scenario (höga priser) eller en 
utveckling där nivån är betydligt lägre. I Tabell 10 sammanfattas scenarierna. 

Tabell 10. Sammanfattande scenariobeskrivning 

 Utfasning av 
kärnkraft 
2020 

Höga 
bränslepriser 
2020 

Låga 
bränslepriser 
2020 

Utfasning av 
kärnkraft 
2030 

Höga 
bränslepriser 
2030 

Låga 
bränslepriser 
2030 

Vind, bio, sol 
(TWh) 

21 TWh 21 TWh 21 TWh 50 TWh 39 TWh 39 TWh 

Kärnkraft (MW) 0 7 555 7 555 0 6 677 2 570 

CO2-pris 
(EUR/ton) 

Hög (28) Hög (28) Låg (5) Hög (28) Hög (28) Låg (7) 

Kolpris 
(USD/ton) 

Hög (89) Hög (89) Låg (35) Hög (89) Hög (89) Låg (45) 

Gaspris 
(EUR/MWh) 

Hög (29) Hög (29) Låg (13) Hög (29) Hög (29) Låg (15) 

Total 
konsumtion 
(TWh) 

138,8 138,8 138,8 142,2 142,2 142,2 

Källa: Ei 

Elproduktion i Sverige i de olika scenarierna 
Den totala årsproduktionen av el i Sverige varierar mellan scenarierna. Nedan 
presenteras resultaten för 2020 respektive 2030. 

  

36 Storbritannien röstade i juni 2016 för utträde ur EU (Brexit). Det är ännu oklart vilka konsekvenser 
detta kommer att ha på EU ETS och på elmarknaden. 
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Elproduktion 2020 
I Tabell 11 redovisas total elproduktion under torr-, normal- och våtår i respektive 
scenario år 2020. I Utfasning av kärnkraft leder snabbavvecklingen av kärnkraften 
till ett kraftigt underskott 2020, medan det i de andra två scenarierna finns ett stort 
överskott. 

Tabell 11. Produktion (TWh) i Sverige under torrår, normalår och våtår för respektive scenario 2020 

TWh 2020 2020 2020 

Scenario Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 

Förbrukning 138,8 138,8 138,8 

Torrår 102,4 (-) 158,0(+) 158,0 (+) 

Normalår 113,5 (-) 168,8 (+) 169,2 (+) 

Våtår 119,0 (-) 173,3 (+) 172,7 (+) 

(-) = lägre än förbrukning 
(+) = högre än förbrukning  

Källa: Ei 

Situationen ett normalår för år 2020 illustreras grafiskt i figur 11. 

Figur 11. Produktionsmixen i Sverige för respektive scenario under ett normalår, 2020 

  

Källa: Ei:s beräkning 

Elproduktion 2030 
Resultaten för 2030 visar att Sverige är nettoexportör i alla tre scenarier under 
normala och våta väderförhållanden. Det är endast ett mindre överskott i scenariot 
Utfasning av kärnkraft och scenariot Låga bränslepriser. I scenariot Höga bränslepriser 
blir produktionsöverskottet nästan 40 TWh, se Tabell 12. I scenariot Utfasning av 
kärnkraft uppvisar Sverige nettoimport under samtliga väderförhållanden 2020 och 
vid torrår 2030. Scenarierna för Höga bränslepriser respektive Låga bränslepriser visar, 
förutom vid torrår och låga CO2-priser 2030, nettoexport. 
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Tabell 12. Produktion (TWh) i Sverige under torrår, normalår och våtår för respektive scenario 2030 

TWh 2030 2030 2030 

Scenario Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 

Förbrukning 142,2 142,2 142,2 

Torrår 134,2 (-) 169,8 (+) 138,8 (-) 

Normalår 145,6 (+) 181,0 (+) 151,2 (+) 

Våtår 150,4 (+) 185,9 (+) 156,3 (+) 

(-) = lägre än förbrukning 
(+) = högre än förbrukning 

Källa: Ei 

Elproduktionen varierar såväl totalt som för enskilda kraftslag i de olika 
scenarierna. Under ett normalår utgör vattenkraft och kraftvärme tillsammans 
cirka 89 TWh år 2020 och runt 91 TWh år 2030.  

År 2020 uppgår vindkraftsproduktionen till 20 TWh för samtliga scenarier. 
Utfasningen av kärnkraft resulterar i en kraftigare utbyggnad av vindkraft under 
2020-talet, vilket syns i resultaten för 2030. Den största skillnaden mellan 
scenarierna är kärnkraftsproduktionen. I Utfasning av kärnkraften återstår ingen 
kärnkraft 2030, i Höga bränslepriser uppgår kärnkraftsproduktionen till 50 TWh 
medan kärnkraften producerar 19 TWh under 2030 i Låga bränslepriser. 

Handel med omvärlden skiljer sig åt mellan scenarierna. I Utfasning av kärnkraft 
blir utbytet cirka 26 TWh nettoimport 2020. I Höga bränslepriser respektive Låga 
bränslepriser beräknas nettoutbytet med omvärlden vara export. I dessa fall uppgår 
nettoexporten till 29 TWh respektive 29,5 TWh.  

2030 uppvisar samtliga scenarier nettoexport över året. Den lägsta nettoexporten 
uppkommer i scenariot utan kärnkraft medan den största exporten sker i scenariot 
Höga bränslepriser. Figur 12 visar situationen 2030 för ett normalår. 

Figur 12. Produktionsmixen i Sverige för respektive scenario under ett normalår, 2030 

  

Källa: Ei 
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4 Påverkan på grossistpriser  

I det här kapitlet redovisar vi grossistpriserna i scenarierna med en ökad andel 
variabel elproduktion år 2020 och år 2030. Alla priser som presenteras är angivna i 
dagens penningvärde. Utöver de beräknade grossistpriserna på el presenteras även 
känslighetsanalyser av resultaten.  

4.1 Grossistpriserna i scenarierna 
I föregående kapitel har vi beskrivit våra olika scenarier för år 2020 och 2030. Dessa 
scenarier innehåller olika andelar variabel elproduktion och används därför för att 
analysera och besvara frågan vilken påverkan som andelen variabel elproduktion 
beräknas få på grossistpriset. Vi utgår också, om inget annat anges, från ett så 
kallat normalår.37 

Nivåer på grossistpriset 
Vår analys visar att det genomsnittliga grossistpriset varierar mellan scenarierna, 
se figur 13. Priset är högst i scenario Utfasning av kärnkraft såväl 2020 som 2030 
därefter följer Höga bränslepriser medan det är lägst genomsnittliga priser i 
scenariot Låga bränslepriser. 

 Figur 13. Prisnivå årsgenomsnitt i SE3 per scenario 2020 och 2030, EUR/MWh 

 

Källa: Ei 

Bränslepriserna och CO2-priserna är samma för scenarierna Utfasning kärnkraft och 
Höga bränslepriser. Det betyder att prisskillnaden mellan dessa två scenarier, det vill 
säga cirka 15 EUR/MWh för år 2020 beror på andelen kärnkraft. Som framgår blir 
priset lägre med mer kärnkraft kvar i systemet. Skillnaden mellan scenarierna Höga 

37 I kapitlet redovisas i första hand resultaten för SE3. I bilagan redovisas resultaten för alla elområden. 

0

10

20

30

40

50

60

70

2020 2030

EU
R/

M
W

h

Utfasning kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser

43 
 

                                                           



bränslepriser respektive Låga bränslepriser är för år 2020 drygt 25 EUR/MWh. Dessa 
båda scenarion har samma produktionsmix och därmed blir priserna på bränslen 
och CO2 de enda orsakerna till att elpriserna är högre i Höga bränslepriser.  

För 2030 är det en kombination av skillnader i bränsle-, CO2-priser och 
produktionsmix som förklarar prisskillnaderna mellan de tre scenarierna. Att 
ersätta kärnkraften med vindkraft ger ett ökat grossistpris om cirka 11 EUR/MWh. 
Prisökningen motsvarar prisskillnaden mellan scenarierna Utfasning av kärnkraft 
och Höga bränslepriser. 

I Tabell 13 sammanfattas de beräknade årsvärdena för år 2020 för elområde SE3. Vi 
har också beräknat median, respektive högsta och lägsta pris. Beräkningen visar att 
medianpriset ligger väldigt nära genomsnittspriset för samtliga scenarier, vilket 
tyder på en relativt jämn spridning mellan höga och låga priser. Scenariot 
Utfasning av kärnkraft beräknas ha högst genomsnittspris och högst högsta- och 
lägstapris, medan scenariot Låga bränslepriser har lägst genomsnittspris.  

I scenarierna för år 2020 varierar elpriserna mellan 0 och 145 EUR/MWh. Det kan 
noteras att det lägsta pris som kan etableras i modellen är 0 EUR/MWh. I 
scenarierna Höga bränslepriser och Låga bränslepriser blir priset på el som lägst 0 
EUR/MWh, medan scenariot Utfasning av kärnkraft får ett lägsta pris om 13 
EUR/MWh.  

Tabell 13. Priser (SE3) per scenario 2020 

EUR/MWh  2020 2020  2020  

Scenario Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 

Medelpris  62,1 47,2 21,9 

Medianpris 61,0 44,3 21,4 

Högsta pris 145 91 50 

Lägsta pris 13 0 0 

Källa: Ei 

I Tabell 14 sammanfattas årsvärden för år 2030 för elområde SE3. Scenariot 
Utfasning av kärnkraft har även år 2030 högst genomsnittspris och högst högstapris 
medan Höga bränslepriser lägst högstapris medan scenariot Låga bränslepriser har 
lägst genomsnittspris beroende på de lägre CO2- och bränslepriserna. 

Tabell 14. Priser (SE3) per scenario 2030 

EUR/MWh  2030 2030  2030  

Scenario Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 

Pris  58,7 47,8 30,9 

Medianpris 60,6 44,5 33,0 

Högsta pris 510 327 412 

Lägsta pris 0 0 0 

Källa: Ei 
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Sammantaget är prisspannet 2030 över samtliga scenarier från priset 0 EUR/MWh 
till 510 EUR/MWh. Därmed nås inte maxpriset (3 000 EUR/MWh) i något scenario. 
I samtliga scenarier etableras nollpriser 2030.  

Som framgått ovan blir det prisskillnader mellan år 2020 och 2030 enligt våra 
beräkningar. För scenariot Utfasning av kärnkraft beräknas något högre 
genomsnittligt elpris för 2020 jämfört med 2030. Scenariot Låga bränslepriser får i 
beräkningarna ett genomsnittspris som är nästan 40 procent högre 2030 jämfört 
med 2020. Detta har i huvudsak sin förklaring i att i beräkningarna för 2020 är sju 
kärnkraftsaggregat i drift men att endast två antas vara i drift 2030. Som tidigare 
nämnts är också bränsle- och CO2-priser olika (se Tabell 10). I scenariot Höga 
bränslepriser är de beräknade elpriserna något högre 2030 än 2020.  

I figur 14 redovisas varaktighetskurvor för timvisa grossistpriser 2020. Timmarna 
är sorterade i storleksordning och visar hur många timmar elpriset ligger över en 
viss nivå i respektive scenario. De tre scenarierna visar en liknande profil över året. 
Scenariot Utfasning av kärnkraft ger genomgående högst priser, följt av scenariot 
Höga bränslepriser. Anledningen till detta är att dessa två scenarier har de högsta 
priserna på bränslen och CO2, vilket påverkar priset på grossistmarknaden. 
Elpriset blir högst i scenariot Utfasning av kärnkraft, till följd av lägre andel 
produktion från kraftslag med relativt låga rörliga kostnader, jämfört med de två 
andra scenarierna. Gemensamt för alla tre scenarier är att de har ett fåtal timmar 
med grossistpriser som är mycket högre, respektive mycket lägre, än genomsnittet.  

Figur 14. Prisvaraktighetskurva SE3 EUR/MWh år 2020 

 

 

Källa: Ei 

I figur 15 redovisas priserna per timme i varaktighetskurvor för 2030. De tre 
scenarierna visar återigen liknande profiler över året. Prisvaraktighetskurvorna år 
2030 liknar 2020 till formen, med den skillnaden att de högsta priserna är högre 
och att de tre scenariernas prisvaraktighetskurvor ligger närmare varandra än för 
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2020. Det kan noteras att scenariot Höga bränslepriser har flest timmar med priser 
under 20 EUR/MWh, samtidigt som scenariot Låga bränslepriser har lägre elpriser i 
genomsnitt. Detta beror på det stora produktionsöverskottet i scenariot Höga 
bränslepriser som ger upphov till ett större antal timmar med låga priser. Antalet 
fler timmarna med höga och låga elpriser för 2030 indikerar att grossistpriserna är 
mer volatila 2030 jämfört med 2020. I nästa avsnitt analyseras volatiliteten i mer 
detalj.  

Figur 15. Prisvaraktighetskurva SE3 EUR/MWh år 2030 

 

Källa: Ei 

Prisvolatilitet  
I tabell 15 presenteras två volatilitetsmått för prisvariationen: standardavvikelse 
och variationskoefficient. Standardavvikelsen visar hur stor volatiliteten är i 
absoluta termer. Variationskoefficienten visar relativ prisvolatilitet, det vill säga 
hur stor volatiliteten i priset är i förhållande till genomsnittspriset. 
Variationskoefficienten underlättar jämförelser av volatiliteten mellan prisserier 
med stora skillnader i prisnivå. Eftersom Apollomodellen inte tillåter negativa 
priser så kan det påverka volatilitetsberäkningarna genom att variationen 
underskattas. Med andra ord skulle variationen kunna öka om negativa priser 
tillåtits i simuleringsmodellen. 

I tabell 15 visas den historiska volatiliteten i SE3 mellan 2013 till hösten 2016. 
Volatiliteten har ökat under den studerade tidsperioden – både i absoluta 
(standardavvikelse) såväl som relativa termer (variationskoefficient). Tidsperioden 
är dock kort och resultaten ska tolkas med försiktighet.38  

38 De senaste femton åren har variationskoefficienten varierat mellan 16 (2004) och 85 (2010) procent. 
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Under den studerade tidsperioden etablerades inga nollpristimmar. Antalet 
timmar med priser över 100 EUR/MWh under ett år var högst 2016. Det högsta 
priset under en enskild timme inträffade 2016.  

Tabell 15. Indikatorer över historisk volatilitet för timpriser i SE3 

EUR/MWh 2013 2014 2015 2016 

Standardavvikelse 8,9 6,8 9,7 12,3 

Variationskoefficient 22,5% 21,4% 44,2% 46,0% 

Högsta pris 109,6 105,4 150,1 214,3 

Lägsta pris 1,4 0,6 0,3 4,7 

Timmas>100 1 1 3 33 

Timmar= 0 0 0 0 0 

Källa: Nord Pool 

I Tabell 16 redovisas en sammanställning av indikatorer för volatiliteten 2020 i 
elområde SE3. Prisvolatiliteten är högst, både i absoluta och relativa termer, i 
scenariot Höga bränslepriser.  

Utfasning av kärnkraft är det enda scenario med priser överstigande 100 EUR/MWh. 
Antalet timmar uppgår i detta scenario till 10 stycken vilket är färre än vad vi har 
observerat under 2016 men fler än vad vi har observerat under åren 2013 till 2015. 
Modellsimuleringarna indikerar inte några nollpriser i Utfasning av kärnkraft, till 
skillnad från de båda övriga scenarierna. Flest antal timmar med nollpriser 
beräknas för scenariot Höga bränslepriser. 

Tabell 16. Indikatorer över volatiliteten för timpriser i SE3 i respektive scenario 2020 

EUR/MWh  2020 2020  2020  

Scenario Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 

Standardavvikelse 8,6 11,6 3,7 

Variationskoefficient 14 % 25 % 17 % 

Högsta pris 145 91 50 

Lägsta pris 13 0 0 

Timmar >100 EUR 10 0 0 

Timmar pris=0 0 10 9 

Källa: Ei 

I Tabell 17 redovisas en sammanställning av indikatorer för volatiliteten i elområde 
SE3 år 2030. Scenariot Utfasning av kärnkraft har högst standardavvikelse, vilket 
speglar att prisnivån och den absoluta prisvariationen generellt är högre. 
Variationskoefficienten visar däremot att den relativa prisspridningen för de två 
andra scenarierna är lika stor eller större.  
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Tabell 17. Indikatorer över prisrörelser för timpriser i SE3 i respektive scenario 2030 

EUR/MWh 2030  2030  2030  

Scenario Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 

Standardavvikelse 18,6 18,6 9,7 

Variationskoefficient 32 % 39 % 31 % 

Högsta pris 350 300 297 

Lägsta pris 0 0 0 

Timmar >100 EUR 66 23 3 

Timmar pris=0 140 195 110 

Källa: Ei 

För år 2020 blir priserna 0 vid ett fåtal tillfällen och volatiliteten är lägre för alla 
scenarier jämfört med år 2030. För 2030 beräknas över 100 timmar med nollpriser i 
varje scenario. Scenariot Höga bränslepriser har flest timmar med nollpriser 2030, 
och Utfasning av kärnkraft är det scenario som har flest timmar med priser över 100 
EUR/MWh.  

I scenariot Låga bränslepriser blir det ett fåtal timmar med priser över 100 
EUR/MWh. Huvudorsaken till detta är att priserna för bränsle och låga utsläpp av 
CO2, vilket innebär att även topplastproduktionens rörliga kostnader är relativt 
låga.  

Priser i norra Europa 
I föregående avsnitt har vår redovisning i huvudsak fokuserat på utfallet för 
elområde SE3 under ett normalår. För att ge en bild av hur priserna ser ut i resten 
av Europa redovisas i Tabell 18 ovägda genomsnittspriser i norra Europa 2020 och 
2030 i de tre scenarierna. I scenariot Utfasning av kärnkraft 2020 är det generellt sett 
små prisskillnader i norra Europa 58–65,7 EUR/MWh. Storbritannien sticker ut 
som ett högprisområde. I Höga bränslepriser är intervallet större, 46–65,5 
EUR/MWh, och återigen är det Storbritannien som har högst pris. I Låga 
bränslepriser beräknas priserna i norra Europa ligga i intervallet 21,5–30 EUR/MWh. 

I scenariot Utfasning av kärnkraft 2030 har Finland lägst elpris sett över året. De 
högsta genomsnittliga priserna finns i Tyskland följt av Baltikum. Prisspridningen 
är låg med drygt 5 EUR/MWh i skillnad mellan det elområde med högst respektive 
lägst genomsnittligt pris i Europa. Prisspridningen är ännu lägre i Sverige och den 
och den uppgår till mindre än 2 EUR/MWh mellan norra och södra Sverige.  

I Utfasning av kärnkraft 2030 är det beräknade priset i elområde SE4 lägre än i 
elområde SE3. Det beror på större prisskillnader vid norrgående flöden än vid 
sydgående flöden. Det leder till att det genomsnittliga priset sammantaget blir 
lägre i SE4 än i SE3 i detta scenario. Dessutom har SE4 ett större antal timmar med 
nollpriser än SE3 (207 mot 140 stycken).  

I scenariot Höga bränslepriser 2030 har SE1 lägst elpris följt av Finland. De högsta 
genomsnittliga elpriserna beräknas uppkomma i Tyskland. Spridningen i de 
genomsnittliga elpriserna är större i detta scenario än i scenariot Utfasning av 
kärnkraft. I scenariot Höga bränslepriser är skillnaden cirka 12 EUR/MWh mellan 
högsta och lägsta elområde.  
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I scenariot Låga bränslepriser år 2030 har Polen lägst elpris följt av SE1. Baltikum har 
de högsta priserna, men med mycket liten prisskillnad mellan de baltiska länderna. 
Skillnaden är cirka 7 EUR/MWh mellan elområdet med högst respektive lägst 
elpris. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är i detta scenario mindre än 1 
EUR/MWh. 

Sammantaget framgår att skillnaderna i de beräknade grossistpriserna mellan de 
olika elområdena och scenarierna är små. Ett skäl till att prisskillnaderna är små 
trotsförändringar i produktion är antagandet om ytterligare 
transmissionskapacitet. Om inte nätet byggs ut i planerad takt kommer det leda till 
ett annat utfall sannolikt med större prisskillnader och en ökad prisvolatilitet. 

Tabell 18. Ovägda genomsnittspriser i norra Europa, EUR/MWh  

 2020 2030 

 Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
Bränslepriser 

Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
Bränslepriser 

SE1 60,3 46,0 21,5 56,8 47,0 30,2 

SE2 60,9 46,4 21,6 57,3 47,4 30,4 

SE3 62,1 47,2 21,9 58,7 47,9 30,9 

SE4 62,3 47,6 22,1 58,4 48,3 31,0 

NO1 61,0 48,5 22,0 59,4 51,5 31,0 

NO2 60,6 48,6 22,0 59,3 51,6 31,0 

NO3 60,5 46,7 21,6 58,9 51,0 30,8 

NO4 60,0 46,2 21,5 57,8 49,4 30,6 

NO5 60,4 48,1 21,8 58,9 51,1 30,8 

DK1 59,7 55,0 23,1 59,1 56,9 30,4 

DK2 60,8 54,6 23,2 59,3 56,9 30,5 

Finland 57,9 48,8 22,3 55,0 47,1 30,4 

Estland 58,4 53,1 30,0 59,9 56,1 36,8 

Lettland 58,5 53,1 29,9 59,8 56,1 36,8 

Litauen 59,8 53,3 29,7 59,8 56,1 36,6 

Tyskland 59,7 57,8 23,8 60,3 59,0 30,8 

Nederländerna 60,3 58,7 24,4 57,6 56,3 29,9 

Polen 58,0 56,3 23,0 57,3 56,0 29,4 

Storbritannien 65,7 65,4 29,2 57,9 56,8 30,9 

Källa: Ei:s beräkning 

Vintervecka 
Alla tre scenarierna genererar ett energiöverskott i Sverige 2030, vilket innebär en 
nettoexport från Sverige totalt sett över året. Vecka 2 år 2030 har valts ut för att 
illustrera hur förbrukning och produktion kan se ut i Sverige under en vintervecka 
och vilket behov av import som kan föreligga. I exemplet visas resultaten för 
scenariot Höga bränslepriser, resultat för övriga elområden hittas i bilagan. 
Förbrukningen är hög och följer ett typiskt mönster under en vintervecka, se 
figur 16. 
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Figur 16. Förbrukning och vindkraft vecka 2 år 2030 scenario Höga bränslepriser 

 

 

Källa: Eis beräkning 

Förbrukningstopparna uppträder under morgon och kväll på vardagarna medan 
förbrukningen är som lägst på nätterna. Vindkraftsproduktionen varierar mycket 
under veckan. Den är som lägst på fredag morgon med en produktion om cirka 
760 MWh (6,4 procent av installerad kapacitet). Återstoden av förbrukningen 
kallas för residual förbrukning och ska tillgodoses med övriga produktionskällor 
inklusive handel. Den residuala förbrukningen uppgår på fredagsmorgonen till 
drygt 24 000 MWh. Under lördagen är produktionen i vindkraften betydligt högre 
med en toppnotering på cirka 7 000 MWh medan förbrukningen uppgår till den för 
veckan relativt blygsamma 19 000 MWh. Effektbehovet från annan produktion 
eller handel är således cirka 12 000 MW på lördagsnatten.  

Den reglerbara vattenkraften är en av flera flexibla resurser som kan tillgodose den 
residuala efterfrågan. Av figur 17 framgår att elproduktionen från den reglerbara 
vattenkraften är som störst vid toppar i den residuala förbrukningen. Den övriga 
produktionen som inkluderar sex kärnkraftsaggregat producerar enligt ett stabilt 
mönster.  

Den residuala efterfrågan tillgodoses genom produktion i Sverige och import. 
Totalt exporteras 0,8 TWh medan 0,6 TWh importeras under veckan. De högsta 
priserna sammanfaller med toppar i den residuala efterfrågan. Det högsta priset 
etablerades under måndagen.  
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 Figur 17. Scenario Höga bränslepriser, vecka 2 år 2030 

 
 
Källa: Ei:s beräkning 

I scenariot importeras som mest drygt 2 100 MW och exporteras som mest knappt 
5 400 MW. Resultaten för scenarierna Utfasning av kärnkraft och Låga bränslepriser 
presenteras i bilagan. Båda dessa scenarier har större importbehov i enskilda 
timmar än scenariot Höga bränslepriser. Totalt över veckan är det i båda dessa 
scenarier ett nettoimportbehov.  

Regionala effektbalanser 
För att undersöka hur effekttillgången kan se ut vid hög förbrukning givet de 
installerade kapaciteter som antas i scenarierna har vi gjort en analys som 
redovisas i bilagan. Analysmetoden är inspirerad av Svenska kraftnäts årliga 
uppföljning av effektbalansen.39 Vi utgår från deras bedömning av förbrukningen 
en tioårs-vinter och räknar upp den till en antagen förbrukningsnivå 2030. Vidare 
använder vi Svenska kraftnäts bedömning av tillgänglighet i 
produktionsanläggningarna. För att bedöma den möjliga överföringen mellan 
elområden har vi studerat balanserna vid maximala handelskapaciteter och 
historisk tillgänglighet under de 100 timmar med högst förbrukning för respektive 
elområde. I   

39 http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/160627-kraftbalansen---rapport.pdf 
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Tabell 19 redovisas regionala effektbalanser i Höga bränslepriser 2030 när inga 
handelsmöjligheter finns med andra elområden. 

Tabell 19. Regional effektbalans utan överföring Höga bränslepriser 2030, MW 

             Elförbrukning            Balans/behov av nettoimport 

 Tillgäng. 
prod. 

Normal- 
vinter 

Tioårs- 
vinter 

Högsta 
historiskt 

Normal- 
vinter 

Tioårs- 
vinter 

Högsta 
historiskt 

SE1 4 885 1 578 1 660 2 650 3 306 3 225 2 235 

SE2 7 955 2 919 3 070 3 643 5 037 4 885 4 312 

SE3 11 826 17 347 18 247 17 677 -5 521 -6 421 -5 851 

SE4 1 763 5 156 5 424 5 163 -3 393 -3 661 -3 400 

Summa 26 429 27 000 28 401 29 133 -571 -1 972 -2 704 

Källa: Ei 

Analysen visar att den regionala effektbalansen i SE1 respektive SE2 är positiv 
även utan handelsmöjligheter i samtliga scenarier. Elområdenas maximala 
importkapacitet är också större än den högsta noterade förbrukningen sedan 
elområdesindelningen och högre än under en antagen tioårsvinter. Sammantaget 
bedöms det som osannolikt med regional effektbrist i SE1 respektive SE2. 

För en positiv effektbalans i SE3 respektive SE4 förutsätts import vid en normal-
vinter, en tioårs-vinter och vid de historiskt högsta förbrukningsnivåerna. Detta 
gäller i alla scenarier. Effektbalansen är mest ansträngd i Utfasning av kärnkraft.  

I Utfasning av kärnkraft krävs import till SE3 från samtliga angränsade elområden 
inklusive överföring från SE4 för en positiv effektbalans. Om effekttoppar inträffar 
samtidigt i SE3 och SE4 kan det leda till regional effektbrist. Reducerade 
importmöjligheter till SE4 skulle i detta fall innebära hög risk för regional 
effektbrist i SE4 och SE3. Beroende på hur risken för samtidiga effekttoppar och 
eller minskade överföringsmöjligheter värderas kan det behövas ytterligare 
resurser i SE3 eller SE4 i fallet med avvecklad kärnkraft.  

I scenarierna Höga bränslepriser och Låga bränslepriser måste SE4 kunna importera 
från SE3 för att klara ett bortfall på kablarna. För SE3 är effektsituationen starkare 
med kärnkraften kvar. Ingen överföring från SE4 krävs för att klara effektbalansen. 

En ansträngd situation i SE3 och SE4 betyder inte att det faktiskt blir effektbrist. 
Flera faktorer kan ändra bilden, mer produktionskapacitet kan vara tillgänglig och 
tillgänglig importkapacitet kan vara i det närmaste maximal. Det är också möjligt 
att det i en ansträngd situation blåser mer än vad som antas i denna studie. Vid 
maximal vindkraftsproduktion stärks effektbalansen med ca 5 500-7 800 MW i SE3 
och SE4 sammantaget beroende på scenario. Förbrukningsflexibilitet kan också 
bidra till att förbättra effektbalansen.  

4.2 Känslighetsanalys 
Modellanalyser med hjälp av ett deterministiskt modellverktyg som Apollo 
innebär att resultaten påverkas av vilka värden som bestäms för olika variabler. 
Det är därför viktigt att göra känslighetsanalyser för att se hur resultaten påverkas 
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om en eller flera variabler i modellen ändras. I detta avsnitt presenteras analyser 
där förutsättningarna ändrats på tre sätt för att:  

• se hur resultatet påverkas av om tillgänglig handelskapacitet i 
transmissionsnätet blir lägre än vad vi utgått från i analysen,  
 

• efterlikna förhållanden där investeringar i ny överföringskapacitet försenas och 
 

• beskriva effekterna av olika hydrologiska förhållanden. 

Ytterligare detaljer kring känslighetsanalysen återfinns i bilagan. 

Effekter av lägre tillgänglig handelskapacitet 
I analysen av grossistpriserna har vi, som ovan nämnts, antagit att den tillgängliga 
handelskapaciteten mellan elområdena alltid är lika med maximal 
handelskapacitet.  

I verkligheten kan handelskapaciteten ibland vara begränsad. I bilagan finns en 
genomgång av tillgänglig handelskapacitet mellan några utvalda elområden, de 
senaste åren. Sammanställningen visar att den tillgängliga handelskapaciteten 
varit betydligt lägre än maximal handelskapacitet på vissa elområdesgränser. 
Begräsningar i tilldelningen av handelskapacitet kan påverka priserna i 
marknaden. För att se vilka effekter en begränsning av handelskapaciteten innebär 
för de simulerade elpriserna utgår vi från år 2020, men reducerar den tillgängliga 
handelskapaciteten i elnäten, se figur 18. 

De överföringsförbindelser som reducerats i analysen är mellan Sverige (SE4) och 
Polen, Sverige (SE4) och Tyskland samt förbindelsen mellan Jylland (DK1) och 
Tyskland. Vi har i känslighetsanalysen antagit att tillgängligheten på dessa 
förbindelser motsvarar den faktiska tillgängligheten år 2015.  

Figur 18. Prispåverkan om handelskapaciteten begränsas på vissa elområdesgränser 2020 

 

Källa: Ei:s beräkning  
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Känslighetsanalysen visar att elpriserna påverkas i samtliga scenarier. Scenariot 
Utfasning av kärnkraft är det scenario där importbegränsningar till Sverige och 
Danmark får störst genomslag med ökade priser som följd. För scenarierna med 
Höga bränslepriser respektive Låga bränslepriser får exportbegränsningar störst effekt 
med lägre priser som följd. Analyserna visar vidare att volatiliteten i elpriset ökar i 
samtliga scenarier och elområden.  

Anledningen till att priserna påverkas i analysen är att produktion med låga 
rörliga kostnader i lågprisområdet inte kan konkurrera fullt ut när 
handelskapaciteten reduceras. När handelskapaciteten till högprisområdet 
begränsas gör det att billigare resurser i lågprisområdet inte kan nyttjas för att 
tillgodose efterfrågan i högprisområdet. Detta verkar prishöjande i det 
importerande området och prisdämpande i det exporterande området. Detta 
försämrar effektiviteten i prisbildningen och det mest kostnadseffektiva utfallet 
hindras på kort sikt. På lång sikt sänder detta också felaktiga investeringssignaler.  

Utbyggnaden av överföringskapacitet avstannar 2020 
I enlighet med ENTSO-E:s nätutvecklingsplaner ska ett antal 
överföringsförbindelser förstärkas och nya tas i bruk fram till 2030. Dessa planer 
finns med i våra analyser i huvudscenarierna. Samtidigt är framtida 
investeringsplaner i transmissionsnät osäkra. Alla investeringar är inte beslutade 
vilket är en osäkerhetsfaktor. En annan osäkerhetsfaktor är att det kan ta längre tid 
att förstärka eller bygga nya överföringsförbindelser än vad som först bedömdes. 
Sammantaget finns en viss osäkerhet i hur mycket ny överföringskapacitet som är 
på plats 2030.  

För att analysera påverkan på elpriset om nätet inte byggs ut i den takt som 
antagits har scenarierna ändrats för 2030 på så vis att ingen utbyggnad av 
överföringsförbindelser sker efter 2020. Det betyder att 5 900 MW40 i ny 
överföringskapacitet mellan Norden och omvärlden exkluderats i 
känslighetsanalysen i modellen för 2030. Dessutom är samtliga nya och utökade 
kapaciteter inom Norden och mellan övriga länder efter 2020 borttagna. 

De uteblivna eller försenade nätinvesteringarna ger stor prispåverkan i samtliga 
scenarier, se figur 19. Priset blir lägre i samtliga svenska elområden om planerade 
utbyggnader under 2020-talet inte fullföljs.  
  

40 Se Tabell 3 
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Figur 19. Grossistpriser 2030 med och utan utbyggnad av överföringsförbindelser efter år 2020, EUR/MWh 

 

Källa: Ei:s beräkning 

Effekterna av olika hydrologiska förhållanden 
Redovisningen i avsnitt 4.1 och 4.2 i detta avsnitt utgår från beräknade elpriser 
under ett så kallat normalår. Eftersom de hydrologiska förhållandena kan variera 
kraftigt över tid är det viktigt att analysera vilka effekter ett torrår respektive våtår 
får för modellresultaten. I figur 20 redovisas prisskillnaden år 2030 mellan normal-, 
torr- och våtår. 

Figur 20. Prisskillnader år 2030 mellan ett normal-, torr- och våtår per scenario i respektive svenskt 
elområde, EUR/MWh  

Källa: Ei:s beräkning 
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Analysen visar att varierande hydrologiska förhållanden påverkar elpriserna 
relativt mycket. Påverkan av torrår eller våtår blir störst i scenariot Höga 
bränslepriser. I detta scenario är priserna i snitt cirka 8 EUR/MWh lägre än normalt 
vid ett våtår och cirka 8 EUR/MWh högre elpris vid ett torrår. Detta gäller för 
samtliga svenska elområden.  

Vid ett år med normal tillgång till vatten i systemet finns ett ”överskott” av el i 
Sverige och Norden på årsbasis. Detta ger, för scenariot Höga bränslepriser, elpriser 
som i genomsnitt blir lägre än marginalkostnaden för kolkondens och genererar 
därför nettoexport från Norden till kontinenten. I detta scenario har varierande 
hydrologiska förhållanden störst påverkan på elpriset.  

Motsatt situation råder i scenarierna Utfasning av kärnkraft och Låga bränslepriser, 
eftersom elpriset under normalåret redan är nära marginalkostnaden för 
gaskondenskraft41. Variation i de hydrologiska förhållandena kommer därför inte 
att påverka elpriserna lika mycket. Med tillgång till import av ytterligare gaskraft 
ökar inte elpriserna lika mycket vid ett torrår. Vid ett våtår kommer den ökade 
mängden vattenkraft att minska importen av utländsk gaskondenskraft och 
därmed sjunker årsmedelpriset närmare den rörliga kostnaden för kolkondens. I 
dessa två scenarier påverkas därför inte elpriset lika mycket som i scenariot Höga 
bränslepriser. 

4.3 Analys och slutsatser 

Grossistpriser 
Analysen av grossistpriserna år 2020 och 2030 visar att det genomsnittliga 
grossistpriset är högst i scenariot Utfasning av kärnkraft såväl 2020 som 2030. 
Därefter följer Höga bränslepriser och lägst genomsnittspriser är det i scenariot Låga 
bränslepriser. En viktig förklaringsfaktor till skillnader i genomsnittspriset mellan 
scenarier är antaganden om bränsle- och CO2-priser.  

Prisvolatiliteten har studerats med hjälp av flera olika indikatorer. För 2020 blir 
priserna noll ett fåtal timmar jämfört med 2030, då det är över 100 timmar med 
nollpriser i samtliga scenarier. Höga bränslepriser är det scenario med flest timmar 
med nollpriser 2030 och Utfasning av kärnkraft är det scenario som har flest timmar 
med priser över 100 EUR/MWh. I scenariot Låga bränslepriser blir det ett fåtal 
timmar med priser över 100 EUR. Huvudorsaken till detta är att priserna för 
bränsle och koldioxidutsläpp är låga, vilket innebär att även 
topplastproduktionens rörliga kostnader är relativt låga. 

Volatiliteten mätt som standardavvikelse och variationskoefficient har varierat 
historiskt och har ökat de senaste åren. Modellresultaten indikerar att 
prisvolatiliteten kommer att vara relativt låg 2020, i de flesta fall lägre än den varit 
2013 – 2016. Modellresultaten indikerar att prisvolatiliteten 2030 är högre än 2020, 
men i flera fall lägre än den varit historiskt 2015 – 2016. Resultaten indikerar 
därmed inte några större förändringar i prisvolatiliteten fram 2030. Viss 

41 Detta baseras på verkningsgrad 40 procent för kolkondens och 54 procent för gaskondenskraft och 
rörlig kostnad om 4 respektive 2 euro/MWh. Kolkondens ligger då på cirka 23 euro/MWh i scenario 
Låga bränslepriser och 54 euro/MWh i scenario Utfasning av kärnkraften. Gaskondens ligger på nivån 32 
respektive 66 euro/MWh. 
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försiktighet bör iakttas vid tolkning av modellresultaten eftersom modellen inte 
simulerar negativa grossistpriser. 

Analysen av regionala effektbalanser visar att handel med andra länder är viktig 
för att klara effektbalansen vid hög förbrukning.  

Känslighetsanalys 
Analysen av begränsningar av handelskapaciteter 2020 visar att priserna påverkas 
i samtliga svenska elområden. I Utfasning av kärnkraft där Sverige är nettoimportör 
medför begränsningar av handelskapaciteten att priset i samtliga svenska 
elområden blir högre jämfört med maximalt tilldelad handelskapacitet. I 
scenarierna Höga bränslepriser respektive Låga bränslepriser, där Sverige är 
nettoexportör 2020, medför begränsningarna i överföringen från Sverige lägre 
elpriser i samtliga svenska elområden. Slutsatsen är att reduktionen av 
handelskapacitet påverkar elpriserna vilket leder till ineffektiv resursanvändning 
och i förlängningen felaktiga investeringsincitament. 

Effekten av försenade nätinvesteringar efter 2020 följer samma logik som analysen 
av begränsningar i handelskapaciteten. Kraft stängs inne i elområdena vilket leder 
till lägre grossistpriser i samtliga svenska elområden och scenarier 2030. 
Anledningen till nedgången i grossistpriset är att Sverige är nettoexportör i 
samtliga scenarier. Samtidigt leder minskade överföringsmöjligheter till ökade 
elpriser i omkringliggande elområden. Utan planerade nätinvesteringar riskerar 
detta att leda till ineffektiv resursanvändning och därmed välfärdsförluster i den 
gemensamma elmarknaden. 

Känslighetsanalyserna indikerar också att varierande hydrologiska förhållanden 
har en fortsatt stor påverkan på elpriset i en framtid med mer variabel 
elproduktion. 
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5 Påverkan på slutkundspriset 

I detta kapitel analyserar vi vilka effekter en ökad andel variabel elproduktion kan 
få på elpriset till slutkund. Analysen utgår från de grossistpriser som beräknats 
utifrån de tre scenarier som redovisades i kapitel 4. Kapitlet inleds med en 
diskussion om kundens kostnader för el. Därefter följer en analys av effekter på 
slutkundspriset vid en ökad andel variabel elproduktion. 

5.1 Slutkundens kostnader för el  
En kunds totala kostnad för att förbruka el består av kostnader för elhandel och 
kostnaden för leverans av el (nätkostnad). Elhandelskostnaden kan delas upp i 
flera poster: 

• grossistpris  
• elhandelspåslag (elhandlarens påslag på elgrossistpriset, består av flera delar) 
• kostnad för elcertifikat (fast påslag per kWh) 
• energiskatt på el (punktskatt med ett fast påslag per kWh) 
• mervärdesskatt (procentuellt påslag på slutkundsprisets samtliga ingående 

komponenter, inklusive energiskatt på el och elcertifikat). 
  

Analysen i detta kapitel omfattar endast kundens kostnader för elhandel.42 Vi har 
valt att undanta energiskatt och mervärdesskatt från beräkningen eftersom de 
följer av politiska beslut och inte direkt kan kopplas till andelen variabel 
elproduktion. Även kostnaderna för elcertifikatsystemet för den enskilde kunden 
har lämnats utanför analysen. Dessa kostnader är svåra att förutse och kan också 
bero på vilket scenario man studerar. Energimyndigheten bedömer i 
Kontrollstation 201743 att kundens kostnader för elcertifikat kommer att öka något. 
Det scenario som denna bedömning bygger på är ett scenario snarlikt vårt scenario 
Höga bränslepriser men antagandena om bränsle- och CO2-priserna skiljer sig något. 
Vi har övervägt att göra vidare analyser av dessa kostnader men konstaterat att vi 
inte kan göra en mer noggrann analys än så och därför avstått. När det gäller 
elhandelspåslagets storlek analyseras detta kvalitativt genom analyser av hur 
andelen variabel produktion påverkar riskerna i elhandelsverksamheten.  

Elhandelspåslaget har tidigare beräknats av Ei i form av genomsnittliga marginaler 
för olika avtal och typkunder före och efter elområdesreformen 2011, se Ei 
R2014:08. Här återges resultaten av vår analys avseende typkunden med 20 000 
kWh i årlig förbrukning. De genomsnittliga marginalerna för fastprisavtal med en 
bindningstid på ett år var innan elområdesreformen 5 öre/kWh och efter reformen 

42 Kostnaderna för elnät kan även påverkas av en ökad andel variabel elproduktion men den analysen 
görs inte i denna utredning. 
43 http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/kontrollstationer/kontrollstation-
2017/. 
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7 öre/kWh. För rörliga elavtal var de genomsnittliga marginalerna innan 
elområdesreformen 4 öre/kWh och efter reformen 5 öre/kWh. 

5.2 Risker i elhandelsverksamheten 
Elhandlaren köper eller producerar själva elen som de säljer till sina kunder. 
Elinköp kan göras genom handel via en elbörs, idag Nord Pool eller i framtiden 
även EPEX Spot, eller genom bilaterala avtal med andra aktörer.  

En elhandlare har ett antal risker i sin verksamhet. En del av riskerna finns i annan 
affärsverksamhet medan andra risker är direkt kopplade till elmarknaden. De 
huvudsakliga riskerna är följande:  

• Elprisrisken handlar om osäkerheten rörande inköpspriset på el och är därmed 
direkt kopplat till grossistmarknaden.  
 

• Elområdesrisk handlar om avvikelser mellan prissäkrat inköpspris och priset 
som avtalats med kunden. En aktör som prissäkrat ett fast avtal med ett 
systempriskontrakt har en kvarvarande risk för avvikelser mellan systempriset 
och elområdespriset. Denna elområdesrisk kan, som beskrivits i kapitel 3, 
hanteras genom att handla med EPAD-kontrakt (Electricty Price Area 
Differentials).  
 

• Valutarisken avser risken att marginalen mellan inköp i en valuta och 
försäljning i en annan valuta förändras till följd av valutakursförändring.  
 

• Volym- och profilrisker handlar om osäkerheten i hur mycket el som 
elhandlaren behöver köpa in och hur mängden el fördelas över dygn och år. 
När aktören exempelvis köpt in mindre el än kunderna förbrukar uppstår 
kostnader för balanskraft. Elhandlaren tillämpar ett påslag på inköpspriset på 
grossistmarknaden för att hantera dessa risker. 
 

• Motpartsrisken avser risken att en motpart inte håller sitt avtal, primärt med 
avseende på betalnings- eller leveransförpliktelser. Vid inköp kan risken för att 
en motpart ska gå i konkurs hanteras genom att cleara ingångna kontrakt 
exempelvis via Nasdaq. I avtal med kund kan risken minskas genom kontroller 
av kundernas kreditvärdighet. 
 

• Politisk eller regulatorisk risk omfattar förändringar i exempelvis regelverk som 
påverkar aktörens verksamhet. 

Vid val av elhandelskontrakt kan kunden välja att teckna olika typer av avtal, 
något generaliserande rör det sig om elavtal med rörliga eller fasta elpriser. Vid 
rörliga avtal beror priset till stor del på kostnaden för grossistelen. Priset som 
kunden betalar bestäms efter det att grossistpriset etablerats. Vid rörliga avtal för 
elhandlaren vidare kostnaden för inköpet av elen. För de rörliga elavtalen handlar 
det därför i huvudsak för elhandlaren att producera eller köpa in rätt mängd el per 
timme. För denna typ av kontrakt är risken relativt låg för elhandlaren, i alla fall 
om risken jämförs med risker för att sälja el till fastpriskontrakt. Vid avtal om fasta 
priser har elhandlaren och kunden istället avtalat om ett visst pris för hela avtalets 
löptid. För de fasta avtalen handlar det därför om att säkerställa inköpspriset för 
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rätt volym i förväg. Detta innebär att elhandlaren kan behöva prissäkra sig för 
förändringar i elgrossistpriset på den finansiella marknaden.  

Som nämndes ovan är fokus i detta avsnitt på elhandelsspecifika risker som antas 
påverkas av en ökad andel variabel elproduktion i elsystemet. Huvudfokus blir då 
att analysera elprisrisken, elområdesrisken och till viss del volym- och profilrisken. 
Volym- och profilrisken handlar som nämnts ovan om risken för att inköpt mängd 
el avviker från den faktiska förbrukningen. Detta kan vara att kundens 
förbrukning inte blir lika stor som elhandlarens prognos eller att förbrukningen 
fördelar sig på ett annat sätt över tiden än den inköpta profilen så att det uppstår 
kostnader för balanskraft. Avvikelser från prognosen kan inträffa exempelvis när 
temperaturen skiljer sig från den förväntade temperaturen. Men risken beror inte 
specifikt på andelen variabel elproduktion utan beror på träffsäkerheten i 
prognoserna avseende elförbrukningen. Storleken på kostnaderna förknippade 
med riskerna kan dock påverkas om prisvariationerna påverkar profilkostnaden. 

5.3 Elprisrisk  
Elprisrisken handlar om osäkerheten rörande inköpspriset på el och är därmed 
direkt kopplad till grossistmarknaden. Elprisrisken uppstår när elhandlaren sålt 
fastprisavtal. För att hantera risken kan aktören agera i prissäkringsmarknaden och 
där säkra en viss prisnivå under en viss tid. Denna möjlighet bedöms vara 
oförändrad oavsett andelen variabel elproduktion i elsystemet.  

Ett påstående som ofta kommer upp i diskussioner kring effekter av en ökad andel 
variabel elproduktion är att grossistpriserna kommer att bli mer volatila. En 
ändrad prisvolatilitet skulle möjligen kunna påverka aktörers hantering av 
elprisrisken. Volatiliteten mätt som standardavvikelse och variationskoefficient har 
varierat historiskt och har ökat de senaste åren. Modellresultaten i kapitel 4 
indikerade att prisvolatiliteten kommer att vara relativt låg 2020, i de flesta fall 
lägre än den varit 2013 – 2016. Modellresultaten indikerar även att prisvolatiliteten 
2030 är högre än 2020, men i flera fall lägre än den varit historiskt 2015 – 2016. 
Resultaten indikerar därmed inte några större förändringar i prisvolatiliteten fram 
2030.  

5.4 Elområdesrisk   
Elområdesrisken uppstår när elhandlaren har sålt ett fastprisavtal. Den handlar om 
avvikelser mellan prissäkringskontraktet, till exempel på systemprisnivå, och 
priset i elområdet där leverans ska ske. Historiska prisskillnader inom Sverige 
används för att studera hur elområdesriskerna har utvecklats.44 I Tabell 20 
redovisas de historiska prisskillnaderna. Elpriserna utvärderas gentemot 
elpriserna i elområde SE3. Prisskillnaden uttrycks som skillnaden mellan oviktat 
genomsnittspris samt förbrukningsviktat genomsnittspris mellan elområden. Den 
senare metoden används för att prisskillnaderna vanligen är störst när de är 

44 I nuvarande ordning sker vanligen prissäkringen av fastprisavtal genom en kombination av 
systemprisavräknade kontrakt och EPAD-kontrakt. Med ett EPAD-kontrakt avtalas en volym och ett 
pris motsvarande en viss avvikelse mellan områdespris och systempris. I analysen anläggs en förenklad 
metod där endast prisskillnader mellan elområden studeras. 
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viktade efter förbrukningen. Detta följer av att de huvudsakliga prisskillnaderna 
uppträder under dagtid när förbrukningen är som störst.  

Tabell 20. Historiska prisskillnader i förhållande till SE3, ovägt medelpris (viktat efter förbrukning), 
EUR/MWh 

 SE1 SE2 SE3 SE4 

2013 -0,3 (-0,8) -0,3 (-0,6) 0 (0) 0,5 (0,7) 

2014 -0,2 (-0,5) -0,2 (-0,4) 0 (0) 0,3 (0,5) 

2015 -0,8 (-1,4) -0,8 (-1,2) 0 (0) 0,9 (1,1) 

2016 -0,4 (-0,7) -0,4 (-0.8) 0 (0) 0,2 (0,3) 

Källa: Ei:s beräkning baserat på statistik från Nord Pool 

I tabell 21 redovisas prisskillnaderna från modellsimuleringarna. Priserna 
utvärderas gentemot elpriserna i SE3. Priserna redovisas som skillnaden mellan 
oviktat genomsnittspris samt förbrukningsviktat genomsnittspris mellan 
elområden.  

Tabell 21. Simulerade prisskillnader i förhållande till SE3, ovägt medelpris (viktat efter förbrukning), 
EUR/MWh 

  SE1 SE2 SE3 SE4 

2020 Utfasning av 
kärnkraft 

-1,8 (-2,3) -1,2 (-1,7) 0,0 (0,0) 0,2 (0,2) 

 Höga 
bränslepriser 

-1,2 (-1,9) -0,8 (-1,4) 0,0 (0,0) 0,4 (0,5) 

 Låga 
bränslepriser 

-0,5 (-0,7) -0,3 (-0,5) 0,0 (0,0) 0,2 (0,2) 

2030 Utfasning av 
kärnkraft 

-2,0 (-2,8) -1,4 (-2,2) 0,0 (0,0) -0,3 (-0,4) 

 Höga 
bränslepriser 

-0,9 (-1,7) -0,5 (-1,2) 0,0 (0,0) 0,4 (0,5) 

 Låga 
bränslepriser 

-0,7 (-1,1) -0,5 (-0,8) 0,0 (0,0) 0,2 (0,2) 

Källa: Ei:s beräkning baserat på statistik från Nord Pool 

En allmän reflektion är att de historiska såväl som simulerade prisskillnaderna är 
små överlag. De största prisskillnaderna uppstår i scenariot Utfasning av kärnkraft. 
Detta förklaras av att trycket på överföring i nord-sydlig riktning ökar på grund av 
att mer elenergi behöver föras till mellersta och södra Sverige jämfört med en 
situation med kärnkraft. De begränsade skillnaderna mellan modellsimuleringarna 
och de historiska värdena indikerar att elområdesrisken inte förändras i någon 
större omfattning med en ökad andel variabel elproduktion. 

5.5 Profilrisk 
När en elhandlare prissäkrar sina fastprisavtal görs detta vanligen med finansiella 
instrument. Terminskontrakten som kan handlas på Nasdaq eller EEX avräknas 
med en avtalad volym per timme. Det vanligaste är att volymen (effekten) är 
konstant under kontraktets löptid. En finansiell prissäkring om 1 MW innebär i 
detta fall en prissäkring av 1 MW samtliga timmar under löptiden. Den faktiska 
förbrukningen hos en kund eller hos ett kundkollektiv varierar normalt över 
dygnet. Det betyder att om kunden har ett fastprisavtal så återstår en del av 
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kundens förbrukning osäkrad. För att täcka denna risk, justerar elhandlaren det 
påslag man beräknar och lägger på inköpspriset i grossistmarknaden.  

De kostnader som uppkommer på grund av variationer i kundernas uttagsmönster 
(också benämnd ”profilen”) kallas profilkostnad. Det är möjligt att beräkna en 
hypotetisk profilkostnad. I beräkningen jämförs ett uttagsmönster med samma 
volym under alla timmar med profilen motsvarande den faktiska förbrukningen. 
De två prisserier som jämförs med denna metodik är ett ovägt medelpris per 
månad och ett elpris viktat efter förbrukningen. Skillnaden mellan serierna 
sammanfattas som profilkostnad, se figur 21.  

Figur 21. Historisk profilkostnad 

 

Källa: Ei:s beräkning efter statistik från Nord Pool 

Profilkostnaden hade sin högsta notering i januari 2016. Den högsta noteringen var 
cirka 2,5 EUR/MWh medan medelprofilkostnaden i Sverige beräknas till cirka 0,6 
EUR/MWh. Variationer i uttagsmönster och skillnad i pris mellan olika timmar 
påverkar profilkostnadens storlek. Om elpriset varierar och höga priser 
sammanfaller med hög förbrukning medan låga priser sammanfaller med låg 
förbrukning ger det en högre beräknad profilkostnad.  

Profilkostnaden i scenarierna har beräknats på samma sätt som den historiska 
profilkostnaden, se figur 22. I denna beräkning har timpriser och tillhörande 
förbrukning från scenarierna legat till grund för beräkningen. Profilkostnaden har 
endast uppskattats för 2030. Anledningen till att 2030 studeras är den större 
andelen variabel elproduktion som antagits jämfört med 2020 och att volatiliteten 
är högst 2030. För 2020 kan det rimligen antas att skillnaden mot idag är marginell. 
Profilkostnaden varierar över året men storleken är huvudsakligen likartad mellan 
scenarierna.  

År 2030 uppgår profilkostnaden som mest till cirka 2 EUR/MWh. Den högsta nivån 
var därmed lägre än den högsta uppskattade profilkostnaden för 2016. Den 
genomsnittliga profilkostnaden 2013–2016 var cirka 0,3 EUR/MWh för SE1, cirka 
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0,4 EUR/MWh för SE2, cirka 0,7 EUR/MWh för SE3 och cirka 0,8 EUR/MWh för 
SE4. För scenarierna var den genomsnittliga profilkostnaden cirka 0,6 EUR/MWh 
(SE1), cirka 0,8 EUR/MWh (SE2), cirka 0,9 EUR/MWh (SE3) och cirka 0,8 
EUR/MWh (SE4). 

Figur 22. Profilkostnad 2030, EUR/MWh 

 

Källa: Ei:s beräkning 

5.6 Analys och slutsatser 
För en elhandlare utgör kostnaden för inköp på grossistmarknaden merparten av 
kostnaden för elleveransen till en slutkund. Det innebär att resultaten från kapitel 4 
gällande grossistprisets utveckling på dagenföremarknaden är avgörande för 
slutkundsprisernas utveckling. Scenarioanalyserna i kapitel 4 visar att 
grossistpriserna under de simulerade åren är högst i scenariot Utfasning av 
kärnkraft och något lägre i scenariot Höga bränslepriser. Om bränslepriser och CO2-
priser blir relativt sett låga blir grossistpriserna lägre.  

Utöver kostnaderna för inköp på grossistmarknaden har elhandlarna andra 
kostnader för att sälja el. Kostnaderna och vilka variabler som påverkar 
kostnaderna skiljer sig åt beroende på om det är ett avtal om rörligt pris eller om 
det är ett avtal om fast pris. Skillnaden beror främst på att det finns olika 
riskkomponenter för olika avtalstyper. 

För rörliga elavtal är kostnaderna och riskerna utöver grossistpriset begränsade. 
Under de timmar inmatningen avviker från uttaget uppstår kostnader för 
balanskraft. Genomgången av elhandelsspecifika risker gör inte att vi förväntar 
någon större påverkan på elhandelsmarginalen för rörliga avtal. Sammantaget blir 
därför effekterna av en ökad andel variabel elproduktion för rörliga elhandelsavtal 
troligen endast i linje med grossistprisets utveckling. 
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För fastprisavtal tillkommer ytterligare risker och kostnader för elhandlaren. Den 
huvudsakliga elprisrisken och elområdesrisken kan säkras genom en kombination 
av olika finansiella instrument.  

De genomsnittliga prisskillnaderna inom Sverige är på ungefär samma nivå 2030 
jämfört med genomsnittet 2013-2016. Det innebär att elhandlarnas förutsättningar 
och risk inte ändras nämnvärt med en ökad andel variabel elproduktion. Under de 
timmar då förbrukningen avviker från den kontrakterade volymen påverkas den 
förväntade marginalen genom den så kallade profilkostnaden.  

Om prisvolatiliteten förändras kan det också påverka lönsamheten i fasta avtal 
genom ändrade profilkostnader. Modellresultaten indikerade att prisvolatiliteten 
kommer att vara relativt låg 2020, i de flesta fall lägre än den varit 2013 – 2016. 
Modellresultaten indikerar även att prisvolatiliteten 2030 är högre än 2020, men i 
flera fall lägre än den varit historiskt 2015 – 2016. Resultaten indikerar därmed inte 
några större förändringar i prisvolatiliteten fram 2030.  

Sammantaget är slutsatsen att förutsättningarna för fastprisavtal och därmed 
elhandelspåslaget kvarstår ungefär som idag. Om de fasta slutkundspriserna 
ändras rör det sig om nivåjusteringar beroende på förändringar i grossistpriset på 
el. 
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6 Elproducenternas incitament att 
investera i befintliga och nya 
elproduktionsanläggningar 

En frågeställning i uppdraget är att analysera vilken betydelse en ökad andel 
variabel elproduktion får på elproducenternas incitament att investera i befintliga 
och nya elproduktionsanläggningar av olika slag. Investeringsincitamenten 
påverkas av flera faktorer men kan något förenklat sägas bero på hur lönsam en 
anläggning förväntas vara under sin ekonomiska livstid. Lönsamheten beror i sin 
tur på vilken utsträckning intäkterna täcker anläggningens rörliga och fasta 
kostnader, där de fasta kostnaderna inkluderar ägarens avkastningskrav på det 
investerade kapitalet. Avkastningskravet bestäms av investerarens riskpreferenser, 
finansieringsmöjligheter samt kraftslagets riskprofil.  

Analysen av aktörernas incitament att investera i befintliga och nya 
elproduktionsanläggningar av olika slag görs i fyra steg.  

Först analyserar vi de olika kraftslagens intjäningsförmåga. Utgångspunkten för 
analysen är de grossistpriser45 som räknats fram i de tre scenarierna 2020 och 2030. 
Grossistpriserna används sedan för att beräkna teknologiviktade 
genomsnittspriser för de kraftslag som ingår i analysen. Analysen om kraftslagens 
intjäningsförmåga utgår från dagenföremarknaden och inkluderar inte eventuella 
intäkter från intradags- eller balansmarknaden. Inte heller eventuella intäkter från 
stödsystem eller intäkter från strategiska reserver är inkluderade.  

I steg två presenteras våra antaganden om rörliga driftkostnader och fasta 
investeringskostnader i befintliga och nya elproduktionsanläggningar av olika 
slag.  

I steg tre presenteras faktorer som påverkar avkastningskravet och därmed 
aktörernas beslut att investera i befintliga och nya elproduktionsanläggningar av 
olika slag. 

Slutligen presenteras i steg fyra den sammanvägda analysen om hur lönsamheten, 
och därmed investeringsincitamenten, påverkas av en ökad andel variabel 
elproduktion. 

6.1 Olika kraftslags intjäningsförmåga i en framtid med en 
ökad andel variabel elproduktion 

Intjäningsförmågan för en elproduktionsanläggning varierar mellan olika 
kraftslag. Intjäningsförmågan beror på grossistpriset och det antal timmar under 

45 Intjäningsförmågan baseras på grossistpriserna i Elområde SE3 under ett år med normal hydrologisk 
balans.  
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året som det är lönsamt för anläggningen att producera. Sweco har på Ei:s uppdrag 
analyserat de olika kraftslagens kostnadsstruktur så att deras intjäningsförmåga 
kan beräknas.46 I detta avsnitt redovisas intjäningsförmågan genom att beräkna det 
teknologiviktade genomsnittspriset47 på grossistmarknaden för följande kraftslag:  

• vindkraft (landbaserad och havsbaserad) 
• solkraft  
• vattenkraft  
• kärnkraft  
• kraftvärme (avfallseldad och bioeldad) 
• gasturbiner och oljekondenskraft 
• industriellt mottryck. 

Vindkraft och solkraft är med rådande teknologi inte planerbar eftersom den 
varierar med vindstyrkan respektive solinstrålningen. En ökad andel vindkraft kan 
leda till relativt sett lägre priser under timmar med mycket vind och man kan 
därför säga att intjäningsförmågan för vindkraften riskerar att ”kannibalisera” på 
sig själv.  

Övriga kraftslag av de ovan presenterade är så kallad planerbar produktion. Dessa 
kraftslag har dock olika förutsättningar att optimera sin drift genom att planera 
produktionen för att maximera sina intäkter. Exempelvis kan driften av 
vattenkraftverk planeras för att få så hög intjäningsförmåga som möjligt genom att 
producera mindre under timmar när priset är lågt för att producera mer när priset 
är högre. Magasinens storlek och vattendomar avgör hur mycket som går att styra. 
I analyserna i denna rapport är vattenkraft utan lagringsmöjligheter 
sammanslagna med vattenkraftverk med magasin. Vattenkraftens 
planeringsbarhet är i den här analysen därmed något begränsad. 

Kärnkraften är kapitalintensiv med höga start- och stoppkostnader. De rörliga 
kostnaderna är däremot låga. Kärnkraften ändrar därför normalt sett inte 
produktionen vid temporärt låga grossistpriser. Underhåll och byte av 
bränslestavar planeras dock till perioder med låg efterfrågan. Det innebär att 
reaktorerna vanligtvis är avställda för revision under vår, sommar och höst.  

Hur anläggningar som producerar kraftvärme används beror på fler faktorer än 
bara grossistpriset. I första hand på behovet av att producera värme, dvs. 
värmeunderlaget och den alternativa kostnaden för att tillgodose 
värmeunderlaget. I simuleringarna i modellen antas därför något förenklat att 
kraftvärmen har en fast produktionsprofil, varför antalet drifttimmar kommer att 
vara detsamma för samtliga scenarier.  

Kondenskraft är ett kraftslag som i hög grad är planerbart. Dessa kraftverk körs då 
grossistpriset överstiger de rörliga kostnaderna som anläggningen har för att 
producera el. De rörliga kostnaderna inkluderar start- och stoppkostnader (start- 
och stoppkostnaderna redovisas inte i den här rapporten).  

46 Sweco (2016). 
47 Det teknologiviktade genomsnittspriset beräknas genom att dividera kraftslagets totala intäkter under 
året med producerad energi.  
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Baskraftproduktion definieras i den här rapporten som anläggningar som på grund 
sin höga kapitalkostnad och låga driftkostnad är konstruerade för att användas så 
många timmar som möjligt. Här ingår vindkraft (landbaserad och havsbaserad), 
vattenkraft, solkraft, kärnkraft och kraftvärme (avfallseldad och bioeldad).  

Topplastproduktion körs i allmänhet endast när det finns en stor efterfrågan i 
förhållande till baskraftproduktionen, inklusive import eller export på 
utlandskablar, det vill säga när grossistpriserna är höga. Oljekondens, gasturbiner 
och dieselmotorer är de kraftslag som uppfyller den definitionen i rapporten.  

Intjäningsförmåga 2020 
Figur 23 visar de teknologiviktade genomsnittspriserna på grossistmarknaden i 
elområde SE3 för de tre scenarierna 2020 under ett år med normala hydrologiska 
förhållanden.  

Figur 23. Teknologiviktat grossistpris för respektive kraftslag i SE3 i de tre scenarierna 2020 

 

Källa: Ei 

Den högra stapeln i respektive scenario anger det oviktade genomsnittspriset i 
elområde SE3. Scenariot Låga bränslepriser (till vänster) innebär lägre 
teknologiviktade grossistpriser för samtliga kraftslag i jämförelse med de två 
övriga scenarierna Höga bränslepriser (i mitten) och Utfasning av kärnkraft (till 
höger). Det beror på att CO2-priset är en viktig faktor som påverkar nivån på 
grossistpriserna och förväntas göra det i överskådlig tid.48  

Jämförs intjäningsförmågan för respektive kraftslag i de två scenarierna Höga 
bränslepriser och Utfasning av kärnkraft i figur 23 framgår att priserna är högre i 
scenariot Utfasning av kärnkraft. Det har sin naturliga förklaring i att det inhemska 
utbudet av el blir lägre i detta scenario, vilket resulterar i högre elimport från 
kontinenten, med högre grossistpriser som följd. Skillnaderna i det 

48 Även om svensk elproduktion inte är särskilt koldioxidintensiv påverkas de svenska 
elgrossistpriserna av elgrossistpriserna på kontinenten, där elproduktionen är desto mer 
koldioxidintensiv. 
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teknologiviktade genomsnittspriset mellan olika kraftslag ökar med högre 
bränslepriser.  

I vår analys sker ingen produktion av el från topplastproduktion. Den har ingen 
produktion i de scenarier som analyserats för 2020 eftersom kostnaderna för att 
producera el från topplastproduktion är för höga i relation till grossistpriserna 
2020. Det innebär att innehavare av kolkondens, gasturbiner eller dieselmotorer 
inte får några intäkter från dagenföremarknaden. Eventuella intäkter från andra 
delmarknader är inte med i analysen.  

Intjäningsförmåga 2030 
Figur 24 visar de teknologiviktade genomsnittspriserna på grossistmarknaden i 
elområde SE3 för de tre scenarierna år 2030. 

Figur 24. Teknologiviktat grossistpris för respektive kraftslag i SE 3 vid de tre scenarierna 2030 

 

Källa: Ei 

Även om de teknologiviktade grossistpriserna för respektive scenario inte skiljer 
nämnvärt mellan 2020 och 2030 så är spridningen i intjäningsförmåga mellan 
kraftslagen inom respektive scenario större år 2030. Detta kan huvudsakligen 
förklaras av att den ökade mängden installerad vindkraft pressar ner priset under 
blåsiga timmar när vindkraftsanläggningarna är i full drift.  

I uppdraget ingår att analysera incitamenten att investera i befintlig och ny 
topplastproduktion i en framtid med ökad variabel elproduktion. Därför 
inkluderas befintliga topplastproduktionsanläggningar i modellkörningarna 2030, 
trots låg lönsamhet 2020. För 2030 produceras små volymer el i 
topplastproduktionsanläggningar i samtliga scenarier, se Tabell 22. Anledningen 
till att de har så få drifttimmar beror på att efterfrågeflexibilitet kommer in på 
marknaden och konkurrerar ut produktionen vid priser över 200 EUR/MWh. 
Antaganden i modellen om förbrukningsflexibilitet är att svenska och europeiska 
elanvändare börjar minska sin förbrukning, dvs. gör reduktioner, vid priser över 
200 EUR/MWh.49 

49 Total reduktion för priser från 200-2 000 EUR/MWh i EU28+2 är 21 727 MW varav Sverige står för 
1 060 MW och Tyskland 3 279 MW.  
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Tabell 22. Topplastproduktion i de tre scenarierna för 2030 

Kondenskraft i SE2 Låga bränslepriser  Höga bränslepriser Utfasning kärnkraft 

Viktat grossistpris 
(EUR/MWh) 

109,2 257,0 257,9 

Produktion (MWh) 1 746 327 609 

Antal drifttimmar 14 3 5 

Effekt (MW) 121 121 121 

Gasturbiner i SE3 Låga bränslepriser Höga bränslepriser Utfasning kärnkraft 

Viktat grossistpris 
(EUR/MWh) 

334,0 313,9 410,4 

Produktion (MWh) 1 844 1 284 1 752 

Antal drifttimmar 2 2 2 

Effekt (MW) 928 928 928 

Kondenskraft i SE3 Låga bränslepriser Höga bränslepriser Utfasning kärnkraft 

Viktat grossistpris 
(EUR/MWh) 

264,3 - 360,1 

Produktion (MWh) 84 0 84 

Antal drifttimmar 3 0 3 

Effekt (MW) 31 31 31 

Dieselmotorer i SE3 Låga bränslepriser Höga bränslepriser Utfasning kärnkraft 

Viktat grossistpris 
(EUR/MWh) 

319,0 259,6 259,4 

Produktion (MWh) 120 46 294 

Antal drifttimmar 2 1 5 

Effekt (MW) 58 58 58 

Gasturbiner i SE4 Låga bränslepriser Höga bränslepriser Utfasning kärnkraft 

Viktat grossistpris 
(EUR/MWh) 

326,5 317,1 391,2 

Produktion (MWh) 1 277 994 1 277 

Antal drifttimmar 2 2 2 

Effekt (MW) 615 615 615 

Källa: Ei, bearbetning av Sweco 

Av Tabell 22 framgår att olika typer av topplastproduktion kräver olika höga 
grossistpriser för att köras. Det kan noteras att kondenskraftverket i SE2 är billigare 
då det körs på tung eldningsolja. Huruvida tung eldningsolja är ett tillåtet bränsle 
2030 råder det dock viss osäkerhet om. Övriga typer av topplastproduktion körs på 
lätt eldningsolja eller diesel.  
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6.2 Kostnader för investering i befintlig och ny elproduktion 
I föregående avsnitt analyserades intjäningsförmågan på grossistmarknaden 
genom att presentera teknologiviktade genomsnittspriser för varje kraftslag i tre 
olika scenarier år 2020 och 2030. För att bedöma hur elproducenternas lönsamhet 
påverkas av en ökad andel variabel elproduktion behövs information om de olika 
kraftslagens kostnadsstruktur. Därför analyseras i detta avsnitt kostnader för 
investeringar i befintlig och ny elproduktion.  

Förutsättningar för kostnadsanalysen 
Kostnadsposterna för investeringar i befintlig och ny elproduktion kan delas upp i 
fasta och rörliga kostnader. Fasta kostnader avser i första hand de kapitalkostnader 
som inte försvinner om kraftverket läggs ner. Rörliga kostnader är kostnader som 
kan undvikas om kraftverket inte producerar. Exempel på rörliga kostnader är 
bränslekostnader och personalkostnader. Nedan beskrivs antaganden om de fasta 
respektive rörliga kostnaderna för olika kraftslag.50 

Kostnadsantaganden för de olika kraftslagen görs för typstorlekar för varje 
kraftslag. I praktiken varierar kostnaderna mellan anläggningar inom ett kraftslag 
beroende på deras storlek och geografiska förutsättningar. 

Fasta kostnader 
Antaganden om fasta kapitalkostnader för reinvestering och nyinvestering i de 
olika kraftslagen har hämtats från olika rapporter (Elforsk, 2014; Sweco, 2016). 
Sweco har granskat kapitalkostnadernas rimlighet och gjort justeringar där det 
ansetts vara lämpligt.51 Vidare har annuitetsmetoden använts för att beräkna 
kapitalkostnaden och den reala kalkylräntan antagits till 4 procent under 
byggtiden och 6 procent under avskrivningstiden.  

Kapitalkostnader som är relaterade till reinvestering i befintliga anläggningar tar 
inte hänsyn till historiska investeringskostnader. Historiska investeringskostnader 
antas därmed vara en så kallad sunk cost vilket innebär att de inte kan återhämtas 
vid en nedläggning av anläggningen.  

Vid beräkningen av kostnader för nyinvestering i kraftvärmeverk har metoden 
med värmekreditering används. Metoden innebär i korthet att kostnader för att 
producera fjärrvärme subtraheras från den totala produktionskostnaden för att 
producera både el och värme (se Sweco, 2016b). Metoden har valts eftersom 
värmeproduktionen är avgörande för utformningen av ett kraftvärmeverk vid 
beslut om nyinvestering. När verket är i drift har vi istället bedömt att det är mer 
lämpligt att använda en metod där man tittar på marginalkostnaden för att 
producera el snarare än enbart värme. De olika beräkningsmetoderna för befintlig 
respektive ny kraftvärme försvårar en direkt jämförelse av kostnaderna mellan 
befintliga och nybyggda anläggningar. 

Kostnaderna för elproduktion genom industriellt mottryck skiljer sig kraftigt åt 
mellan olika industrier och anläggningar varför det inte är meningsfullt att försöka 
ge en generell kostnadsbild. Nyinvestering i kärnkraft är inte heller inkluderad i 

50 Se Sweco (2016b) för en utförlig beskrivning av vilka komponenter som ingår i fasta och rörliga 
kostnader. 
51 Justeringarna gäller främst för land- och havsbaserad vindkraft.  
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studien eftersom det inte bedöms vara aktuellt med nyinvestering i kärnkraft fram 
till år 2030.  

Rörliga kostnader 
Rörliga kostnader är driftkostnader som kan undvikas om anläggningen inte 
producerar. Här ingår till exempel bränslekostnader, personalkostnader och 
fastighetsskatt52. Vi har använt samma priser på bränslen och utsläppsrätter för 
2020 och 2030 som i våra scenarier som presenterades i kapitel 3. Vi antar en 
normal fastighetskatt (0,5 procent) på 2016 års nivå. Förhöjd fastighetskatt för 
vattenkraft och effektskatt för kärnkraft har därmed inte tagits med i 
kostnadsantagandena vilket är i enlighet med energiöverenskommelsen. Inte heller 
lägre fastighetsskatt för vind- och solkraft tas med i kostnadsantagandena. För 
kärnavfallsavgiften antas 2015 års nivå. Svavel- och NOX-avgifter har hämtats från 
Elforsk (2014), då enbart små förändringar skett sedan den publicerades.53  

Energiskatt på el och CO2-skatt betalas enbart för el som inte säljs vidare utan 
används internt i anläggningen. Detta utgör en mindre del av produktionen och 
har inte beaktats i analysen.  

Kraftvärmeproducenternas kostnad för avfallseldad kraftvärme är främst baserad 
på kommunens alternativkostnad för avfallsdeponi. Detta innebär att avfallet 
genererar en intäkt för kraftvärmeproducenten. Avfallskostnaden som används i 
denna studie har utgått från det värde som använts av Elforsk (2014) och därefter 
skalats upp med lika mycket som avfallsavgiften höjts sedan studien publicerades.  

Kostnader för befintlig elproduktion inklusive reinvesteringar 
Tabell 23 sammanfattar de fasta och rörliga kostnaderna för befintlig produktion, 
uppdelat per scenario och år när det är relevant. Den rörliga driftkostnaden och 
den fasta reinvesteringskostnaden antas som huvudregel vara densamma 2020 och 
2030. En uppdelning av dessa kostnader görs enbart i de fall där det finns 
anledning att anta att kostnadsläget väsentligen skiljer sig åt mellan dessa år.  

Totalkostnaden längst till höger i tabell 23 är central för analysen om kraftslagens 
lönsamhet och består av summan av driftkostnaden och reinvesteringskostnaden. 
Reinvesteringskostnaden för kraftvärme är hänförlig till värmeproduktion och är 
därmed exkluderad ur analysen. Reinvesteringskostnaden för kondenskraft sker 
inom ramen för drift och underhåll och är därmed inbakad i driftskostnaden. Se 
Sweco (2016b) för en mer detaljerad beskrivning av de olika kostnadsposterna.  

52 Fastighetsskatten på till exempel vattenkraft baseras på bland annat normalårsproduktion och är 
därför rörlig på längre sikt.  
53 NOx-avgiften är en intäkt för kraftbranschen och denna har långsamt minskat sedan införandet, 
allteftersom fler aktörer reducerat sina NOx-utsläpp. 
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Tabell 23. Översikt kostnader för befintlig produktion inklusive reinvesteringar (EUR/MWh) 

Kraftslag Typstorlek 
MWel 

Fullast- 
timmar 
(h) 

Ekon. 
livs-
längd, 
år 

Scenario Driftkostnad 
(EUR/MWh) 

Reinvesterings-
kostnad 
(EUR/MWh)  

Total kostnad 
(EUR/MWh)  

Vattenkraft 80 4 000 50 - 12,2 4,7 16,9 

Kärnkraft 1 120 8 500 20 - 18,4 3,1 21,5 

Vindkraft land 30-50 2 700 20 2020 18,0 44,0 62,0 

 2030 18,0 30,0 48,0 

Kraftvärme 
bio 

30 5 000 
  

 Låg 31,0 - - 

 Hög 36,0 

Kraftvärme 
avfall 

20 7 500  2020 
Låg 

-3,0 - - 

 2020 
Hög 

0,0 

 2030 
Låg 

-2,7 

 2030 
Hög 

0,0 

Kondenskraft 
(olja) 

300 100  2020 
Låg 

123,9 - - 

 2020 
Hög 

211,2 

 2030 
Låg 

125,6 

 2030 
Hög 

211,2 
 

Källa: Sweco. 

Kostnaderna för olika kraftslag baseras som sagt på olika typanläggningar. 
Typanläggningens storlek och antal fullasttimmar redovisas i den andra, 
respektive tredje kolumnen i tabell 23. Kostnaderna för exempelvis befintlig 
kärnkraft baseras på förutsättningar för anläggningar liknande dem i Forsmark 2. 
Kostnaderna för reinvestering i landbaserad vindkraft 2030 baseras på den 
teknologi (till exempel antal fullasttimmar och installerad kapacitet) och tillstånd 
som gäller år 2020. Antagandet för reinvesteringar i befintlig vindkraft 2030 
innebär att man får ett likvärdigt vindkraftverk som 2020. Kostnaderna för 
reinvestering är lägre år 2030 eftersom kostnaderna för befintlig nätanslutning och 
vägar är exkluderad i kalkylen. Se Sweco (2016b) för en mer detaljerad beskrivning 
av de olika kostnadsposterna. 

Kostnader för investeringar i ny elproduktion 
En sammanfattning av kostnader för nyinvestering i olika kraftslag ges i Tabell 24. 
Även här är totalkostnaden i relevanta fall uppdelad per scenario och år. 
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Tabell 24. Översikt kostnader för nyinvestering (EUR/MWh) 

Kraftslag Typ-
storlek 
MWel 

Fullast 
timmar 
(h) 

Scenario  Investering 
SEK/kW 

Ekon. 
livs-
längd, 
år 

Driftkostnad 
(EUR/MWh) 

Investerings-
kostnad 
(EUR/MWh) 

Total 
kostnad 
(EUR/MWh) 

Vattenkraft 90 4 000 -  21 500 40 12,2 37,6 49,8 

Kraftvärme 
bio 

30 5 000 Låg  41 800 25 16,1 68,8 84,9 

Hög  16,1 68,8 84,9 

Kraftvärme 
avfall 

20 7 500 2020 
Låg 

 115 000 25 -167,5 126,3 -41,2 

2020 
Hög 

 -152,1 126,3 -25,8 

2030 
Låg 

 -166,0 126,3 -39,7 

2030 
Hög 

 -152,1 126,3 -25,8 

Gasturbin 150 100 2020 
Låg 

 4 600 25 95,4 402,1 497,5 

2020 
Hög 

 174,4 402,1 576,5 

2030 
Låg 

 96,9 402,1 499,0 

2030 
Hög 

 174,4 402,1 576,5 

Vindkraft 
land 

150 3 250 2020  10 800 20 13,1 30,5 43,6 

2030  8 800 11,8 24,7 36,5 

Vindkraft 
hav 

600 3 700 2020  21 400 20 16,1 53,1 69,2 

2030  15 500 12,9 38,4 51,3 

Solkraft54 1 970 2020  8 750 25 13,8 74,3 88,1 

2030  5 625 13,8 47,8 61,6 

Källa: Sweco. 

Vi antar att en fortsatt teknologiutveckling leder till att kostnaderna för 
landbaserad och havsbaserad vindkraft sjunker över tid. En mer detaljerad 
beskrivning av de olika kostnadsposterna för nyinvestering i de olika kraftslagen 
ges i Sweco (2016b).  

6.3 Faktorer som påverkar investeringsbeslutet 
I kapitlet ovan har vi beskrivit våra analyser av kraftslagens intjäningsförmåga på 
grossistmarknaden respektive deras totala produktionskostnader för tre olika 
scenarier år 2020 och 2030. För att kunna analysera hur elproducenternas 
investeringsincitament påverkas av en ökad andel variabel elproduktion behövs 
information om vad som påverkar ett investeringsbeslut. 

54 Den totala kostnadsbilden för nyinvestering i solkraft ligger i linje med antaganden från tidigare 
rapporter (European Photovoltaic Technology Platform, 2015). Solcellsmoduler säljs ofta med en garanti 
på 25 år (Elforsk, 2006) 
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Bakgrund 
På en välfungerande energy only-marknad sker investeringar i ny eller befintlig 
elproduktion när grossistpriset förväntas bli lika eller högre än kostnaden för att 
investera i kraftslaget. Detta investeringskriterium leder till en 
samhällsekonomiskt effektiv nivå på produktionskapaciteten på kort såväl som 
lång sikt.  

I verkligheten finns ytterligare faktorer som påverkar om en investering blir av 
eller inte. Sådana faktorer är investerarens avkastningskrav och hur riskfylld 
investeringen bedöms vara. Investerarens avkastningskrav utgör den räntesats 
som projektets framtida intäktsströmmar ska diskonteras med för att avgöra hur 
mycket de är värda vid tidpunkten för investeringen. Risker förknippade med en 
investering relaterar till hur säkra de framtida betalningsströmmarna och 
kostnaderna bedöms vara. Ju större osäkerheten är om de framtida 
betalningsströmmarna desto högre är riskerna förknippade med att investera i 
kraftslaget. 

Företag inom elproduktion ställs också inför att göra investeringar i befintliga och 
nya elproduktionsanläggningar. Det är inte någon grundläggande skillnad mellan 
hur företag hanterar re- och nyinvesteringar. En av skillnaderna består i att 
reinvesteringar kan vara nödvändiga för att bibehålla befintlig produktion samt att 
avvecklingskostnader kan tillkomma om verksamheten måste läggas ner på grund 
av uteblivna reinvesteringar. Avvecklingskostnaderna gör att företag generellt har 
lägre avkastningskrav för en reinvestering jämfört med en nyinvestering (Sweco, 
2016). Vid tider med mycket osäkerhet på marknaden väljer företag oftare att 
fokusera på reinvesteringar då det ofta uppfattas som mindre riskfyllt.  

Det har skett stora förändringar på marknaden för elproduktion under senare år 
och många av de traditionella investerarna har mött stora utmaningar. Det har lett 
till att allt fler har börjat se över sina affärsmodeller och att nya aktörer har kommit 
in på marknaden. Avkastningskraven skiljer sig åt beroende på vilken typ av 
investerare det är.  

Investerarens avkastningskrav påverkar investeringsbeslutet 
Investeringar i ny produktionskapacitet eller reinvesteringar i befintlig 
produktionskapacitet sker om nuvärdet av framtida intäktsströmmar minst är lika 
stora som projektets kostnader. Nuvärdet av en investering varierar med 
investerarens avkastningskrav. Ju högre avkastningskrav marknadsaktörerna har, 
allt annat lika, desto lägre är nuvärdet och färre investeringar kommer till stånd.  

Avkastningskravet reflekterar den avkastning en investering ska generera för att 
täcka affärsmässiga och finansiella risker. Avkastningskraven på elmarknaden 
beror på en mängd faktorer och varierar mellan företag och kraftslag. Varifrån 
kapitalet kommer spelar stor roll för vilken avkastning aktören eftersträvar samt 
hur den värderar risker. För att ytterligare addera till komplexiteten kring 
investeringsbeslutet är investerare inte alltid rationella vinstmaximerande aktörer, 
utan styrs av beteende. Det är människor som fattar besluten, och hur olika 
människor förhåller sig till risker formas av riskpreferenser och tidigare 
erfarenheter (Sweco, 2016).  
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Kalkylräntan 
Kalkylräntan representerar alternativkostnaden för en investering och används 
ofta som metod för att beräkna avkastningskravet vid investeringar. För 
kapitalintensiva investeringar såsom elproduktion är Weighted Average Cost of 
Capital (WACC) en vanlig metod för att beräkna kalkylräntan.  

Att beräkna en WACC är komplicerat och det är inte möjligt att gå in på alla delar i 
den omfattning som skulle behövas för att skapa en heltäckande bild. Här ges ändå 
en kort beskrivning av hur WACC beräknas och vilka faktorer som påverkar dess 
storlek. 

𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾 =
𝑬𝑬
𝑽𝑽

× 𝑹𝑹𝒆𝒆 +
𝑫𝑫
𝑽𝑽

× 𝑹𝑹𝒅𝒅(𝟏𝟏 − 𝑻𝑻𝑾𝑾) 

𝐸𝐸 = eget kapital 

𝑉𝑉 = eget kapital + lånat kapital 

𝑅𝑅𝑒𝑒  = kostnad för eget kapital som innefattar riskfri ränta55, marknadens 
riskpremie (skillnaden mellan marknadens/branschens förväntade 
avkastning och riskfri ränta) och beta (återspeglar hur bolagets ej 
diversifierbara risk i förhåller sig till marknaden/branschen). 

𝐷𝐷 = lånat kapital 

𝑅𝑅𝑑𝑑 = kostnad för lånat kapital (som innefattar låneränta och riskfri ränta) 

𝑇𝑇𝑐𝑐 = skattesats 

En nominell eller real kalkylränta kan användas vid beräkning av WACC. I det här 
kapitlet används en real kalkylränta för att göra kapitalkostnaderna jämförbara 
över tid.  

För att beräkna WACC krävs, som kan ses i formeln ovan, både kostnad för lånat 
och eget kapital samt kvoten mellan lånat och eget kapital. Eftersom kostnaden för 
eget kapital normalt sett är högre än kostnaden för lånat kapital kommer en högre 
andel eget kapital att innebära en högre WACC. En kvot på 50/50 av lån och eget 
kapital där kostnaden för lån är 4 procent och kostnaden för eget kapital 8 procent 
resulterar i en WACC på 6 procent. En investering som till 70 procent består av 
lånat kapital och 30 procent eget kapital kommer att resultera i en WACC på 5,2 
procent. Det motsatta förhållandet (30 procent lån och 70 procent eget kapital) 
resulterar i en WACC på 6,8 procent. 

Ett användbart mått för att få en uppfattning om risken på en marknad är den kvot 
mellan lånat och eget kapital som banker kräver för att de ska vara villiga att 
finansiera ett projekt. Ju högre andel eget kapital som en bank kräver, desto högre 
risk anses föreligga. Tidigare har kvoten lån/eget kapital varit 70/30 för 
investeringar i förnybar energi i Sverige, men en ökad risk har lett till kvoten har 
minskat till 60/40 och i vissa fall så låg som 50/50 (DiaCore, 2016). Som kan ses 

55 Den riskfria räntan sätts efter marknadsnoteringar på långa statspapper såsom exempelvis 
statsobligationer med tioårig löptid. Den riskfria räntan är i dagsläget mycket låg och har det senaste 
året varierat mellan 0,4-1,3 procent. 
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ovan påverkar kvoten mellan lån och eget kapital avkastningskravet på en 
investering.  

Studier om investeringar i elproduktion brukar använda en kalkylränta på 
6 procent. En europeisk studie beräknade att investerare i Sverige i praktiken har 
en WACC på 6,7 procent vid investeringar i förnybar elproduktion. När aktörerna 
sedan ombads att uppge sitt avkastningskrav hävdade de att det är mellan 7,4 och 
9 procent (DiaCore, 2016).  

Avkastningskrav hos olika investerare 
Aktörer som investerar i elproduktion har förändrats från att tidigare framförallt 
bestå av de traditionella kraftbolagen till att idag bestå av en blandning av aktörer. 
De vanligast förekommande investerarna i elproduktion i Sverige är 

• offentliga organisationer såsom kommunala bolag, 
• Industriföretag, 
• institutionella investerare, 
• traditionella kraftbolag och 
• oberoende elproducenter. 

Det förekommer även andra investerare i elproduktion såsom hushåll, jordbruk, 
enskilda firmor, ekonomiska föreningar och ideella organisationer men dessa 
kommer inte att behandlas närmare i denna rapport.  

Baserat på information från årsredovisningar, tidningsartiklar och erfarenheter 
från specifika projekt kan ett antal hypoteser om avkastningskrav hos olika aktörer 
formuleras (Sweco, 2016). I nästa avsnitt beskriver vi hur avkastningskraven skiljer 
sig åt mellan olika aktörer.  

Kommunala bolag  

Kommunala bolag har generellt sett lägre avkastningskrav än privata bolag. 
Investeringar i exempelvis vindkraft kan i vissa fall drivas av politiskt satta mål, 
varför avkastningskravet kan vara underordnat. Till exempel har många 
kommuner under de senaste åren valt att investera i vindkraft som ett led i sitt 
arbete med att uppfylla miljö-, klimat- och energimål. Kommunala bolag har också 
andra finansieringsmöjligheter genom till exempel skattemedel. Att konkurshotet 
är litet resulterar även i en hög kreditvärdighet hos bankerna vilket pressar 
finansieringskostnaden. 

Exempelvis har Örebro kommun genomfört stora investeringar i vindkraft i syfte 
att uppfylla sitt klimatmål om att kommunens anläggningar ska försörjas av 
egenproducerad förnybar el (Örebro kommun, 2016).  

Örebro kommun har även genomfört investeringar i solel. För att utvärdera 
investeringen använde kommunen levelized cost of electricity (LCOE) som är en 
metod baserad på livscykelkostnader där det reala avkastningskravet var 2 procent  
(Örebro kommun, 2013). Det finns även andra exempel på kalkylräntor som 
kommuner har använt för investeringar i elproduktion. Upplands Väsby kommun 
har till exempel i en kalkyl för investeringar i vindkraft på Fallåsberget i Ockelbo 
använt en kalkylränta på 5 procent. Falköpings kommun har använt en kalkylränta 
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på 3 procent för att utvärdera investeringar i vindkraft och Värmdö kommun har 
räknat med en kalkylränta på 6 procent. Gällivare kommun anlitade företaget O2 
för att genomföra en förstudie och lönsamhetskalkyl och i denna användes en 
kalkylränta på 5 procent (Timbro, 2013).  
 
Vi bedömer att kommunala bolag använder en kalkylränta på mellan 4 och 5 
procent vid investeringar i elproduktion. Självklart kan räntan variera mellan olika 
kommuner och mellan olika projekt. 

Industriföretag 

Industriföretag, det vill säga företag som inte har elproduktion som sin 
huvudnäring, kan ha olika motiv för att investera i elproduktion. Investeringar i 
egen elproduktion är exempel på en strategi för att hantera ekonomiska och 
driftmässiga risker. Koncernen Holmen tillgodoser exempelvis mer än 50 procent 
av sitt elbehov med egen elproduktion såsom vattenkraft, vindkraft och 
mottryckskraft i egna bruk. Resterande energibehov tillgodoses genom inköp. 
Holmens avkastningskrav på koncernnivå är 7 procent, där industriverksamheten 
har ett avkastningskrav på 10 procent medan skog- och krafttillgångarna har ett 
avkastningskrav på sysselsatt kapital på 5 procent (Holmen AB, 2016). Sysselsatt 
kapital står för totala tillgångar minus räntefria skulder. Andra exempel på företag 
som investerar i egen vindkraft för att möta interna miljömål är IKEA, Wallenstam 
och Google. Det finns en stor spridning mellan olika industriföretag och vi 
bedömer att sådana företag har ett avkastningskrav på mellan 4 och 8 procent för 
investeringar i elproduktion. 

Institutionella investerare  

Institutionella investerare består av allmänna pensionsfonder, riskkapital, 
infrastrukturfonder, hedgefonder med flera. Sådana investerare är relativt nya 
inom området elproduktion men har blivit en stor aktör genom investeringar i 
vindkraft.  

Pensionsfonder har som uppgift att förvalta en stor mängd kapital i syfte att 
generera långsiktig avkastning. Det innebär att de vill göra långsiktiga och säkra 
investeringar med låga avkastningskrav. De föredrar att göra investeringar i säkra 
och reglerade tillgångar såsom till exempel elnät. De senaste åren har 
pensionsfonderna också visat ett allt större intresse för investeringar i elproduktion 
i form av vindkraft eftersom det har ansetts vara ett kraftslag med stabil och 
långsiktig avkastning. Dessa investeringar har påverkat marknaden för vindkraft 
genom att driva ner priserna vilket har försvårat för andra aktörer att investera och 
klara uppsatta avkastningskrav. Pensionsfonderna är ofta passiva investerare och 
vi bedömer att de har ett avkastningskrav på mellan 5 och 7 procent (SEB, 2016).  

Pensionsfonder och kraftbolag skiljer sig åt vad gäller förutsättningar. Stora 
kraftbolag såsom Vattenfall har god kännedom om marknaden men har i nuläget 
begränsad tillgång till kapital. Pensionsbolag har stor tillgång till kapital men har 
vanligtvis inte samma kapacitet och erfarenhet av att genomföra 
infrastrukturprojekt. Detta har lett till samarbeten mellan pensionsfonder och 
kraftbolag, såsom exempelvis partnerskapet mellan Vattenfall och Skandia. 
Skandia har beslutat att 4 procent, cirka 18 miljarder kronor, av förvaltat kapital 
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ska investeras i olika infrastrukturprojekt såsom elproduktion, telekom och 
järnväg. För vindkraftsinvesteringar räknar de med en avkastning på cirka 
8 procent på eget kapital (Dagens Industri, 2016). Som en jämförelse redovisar 
Skandia i sin årsredovisning en viktad kalkylränta på 6,3 procent för fastigheter  
(Skandia, 2016).  

Även riskkapitalbolag väljer att investera i ny elproduktion såsom vindkraft. Precis 
som pensionsfonderna ser de vindkraft som en långsiktig investering med säker 
avkastning. De har däremot högre avkastningskrav än pensionsfonderna, även om 
avkastningskravet är lägre än för bolagets övriga investeringar. SEB uppger (2016) 
att avkastningskravet för infrastrukturfonder är mellan 7 och 12 procent på eget 
kapital och för bolagets övriga investeringar är det minst 10 procent. HG Capital 
startade sin första fond för förnybar energi 2006. Fonden är skapad som en 
infrastrukturfond med syfte att generera avkastning på medellång sikt. I 
Skandinavien har HG Capital investerat i vindkraft och fjärrvärme  (HgCapital 
Trust plc, 2016). Ett exempel är projektet Havsnäs som projekterades av RES 
Skandinavien med HG Capital som finansiär tillsammans med de tyska och 
nederländska bankerna Commerzbank, NordLB och ING-Bank (Vinnova, 2009).  

Trots en minskad lönsamhet på grund av ett lägre elcertifikat- och grossistpris 
fortsätter institutionella investerare att visa intresse för investeringar i svensk 
vindkraft. Institutionella investerare gör främst investeringar i branscher där 
risken anses vara låg, varför även avkastningskraven kan vara låga. I tider då det 
finns få alternativa investeringar kan en så låg avkastning som 4 procent vara 
attraktivt. Vi bedömer att institutionella investerare har ett avkastningskrav på 5–7 
procent för investeringar i elproduktion. 

Traditionella kraftbolag 

Nya förutsättningar på marknaden såsom ny teknik, ändrade förväntningar från 
kunder samt nya produkter, tjänster och marknadsaktörer har tvingat de stora 
traditionella kraftbolagen att se över sina affärsmodeller. Partnerskap mellan olika 
aktörer för att växa och ta marknadsandelar blir allt vanligare för att möta de nya 
förutsättningarna (EY, 2016). Till exempel blir det allt vanligare att de stora 
kraftbolagen som har erfarenhet och den tekniska kunskapen bildar partnerskap 
med institutionella investerare som har kapital. Exempelvis ser Vattenfall 
kontinuerligt över sin kostnadsstruktur och investeringsplan för att anpassa sig till 
rådande omständigheter på marknaden. De ser bland annat över sin 
produktportfölj, granskar investeringar och avyttrar delar som inte representerar 
deras kärnverksamhet. De har också ingått partnerskap med institutionella 
investerare såsom Skandia och AMF för att uppnå högre investeringskapacitet  
(Vattenfall AB, 2016).  

I grunden använder de stora kraftbolagen kapitalkostnad, eller WACC, för att ta 
beslut om investeringar. Vilken WACC de använder sig av skiljer sig åt mellan de 
olika företagen. Det skiljer sig också inom företagen hur de värderar risk kopplat 
till investeringar i olika kraftslag. Detta beror på verksamhet såväl som på aktuellt 
investeringsbehov. Till exempel har Vattenfall ett avkastningskrav på sysselsatt 
kapital på 9 procent (Vattenfall AB, 2016). Vattenfalls avkastningskrav (WACC) för 
investeringar bör därför vara lägre än 9 procent då sysselsatt kapital även omfattar 
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räntefria skulder. Ett annat exempel på avkastningskrav är att Skellefteå kraft 
använder sig av en nominell kalkylränta på 9 procent (Skellefteå kraft, 2016).  

Avkastningskraven kan skilja mellan olika kraftslag och mellan ny- och 
reinvesteringar, där de senare typiskt har lägre avkastningskrav. Med dessa 
avkastningskrav och de omständigheter som idag råder på den svenska 
elmarknaden väljer många traditionella kraftbolag att investera i länder med 
potential för högre avkastning. Vi bedömer att traditionella kraftbolag har ett 
avkastningskrav på 6 till 8 procent. 

Mindre elproducenter och utvecklingsbolag 

I Sverige finns det mindre elproducenter framförallt inom vindkraftsproduktion. 
Det är vanligt att dessa ägnar sig både åt egen elproduktion och att utveckla 
vindkraft på uppdrag av andra investerare. Ett exempel är Arise som ägnar sig åt 
projektutveckling, förvaltning och försäljning av egenproducerad el. Deras 
affärsidé ligger i att hantera hela värdekedjan. Som en del i företagets 
riskhantering genomför Arise prissäkring av både el och elcertifikat. Arise 
använder ett avkastningskrav på 10 procent vid utvärdering av investeringar 
(Arise, 2016).  

Oberoende producenter kommunicerar relativt höga avkastningskrav på 
investeringar till sina investerare, upp till 10 procent. I realiteten har de dock fått 
acceptera lägre avkastningskrav för att fullgöra sina utbyggnadsplaner. Vi 
bedömer att de har avkastningskrav på mellan 7 och 9 procent. 

Sammanfattning avkastningskrav 
Sammanfattningsvis är det är svårt att få en heltäckande bild av investerares 
avkastningskrav då långt ifrån alla organisationer är transparenta när det kommer 
till investeringsbeslut. Tillgänglig information, som har presenterats ovan, visar att 
avkastningskraven inom elproduktion varierar mellan 2 och 10 procent, beroende 
på investerare. Ett avkastningskrav på 2 procent är mycket lågt och kan inte antas 
rimligt med avseende på de marknadsrisker som finns. Ett avkastningskrav på 10 
procent kan däremot inte heller anses rimligt, för om så vore fallet skulle inga 
investeringar göras med de priser som idag förekommer på marknaden. Figur 25 
illustrerar bedömda avkastningskrav för olika typer av investerare.  
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Figur 25. Avkastningskrav för olika investerare. De helfärgade områdena representerar de bedömda 
avkastningskraven för olika typer av investerare och de skuggade områdena representerar intervall. 

Källa: Sweco. 

Som tidigare har beskrivits används ofta en WACC på 6 procent i studier om 
investeringar i elproduktion. I de lönsamhetsberäkningar som redovisas i 
nästkommande kapitel kommer en WACC på 6 procent att användas. För att visa 
hur olika avkastningskrav påverkar aktörernas investeringsbeslut kommer en 
känslighetsanalys att presenteras där avkastningskravet varierar mellan 4 och 8 
procent. 

Olika riskfaktorer påverkar investeringsbeslutet 
De flesta investerare söker hög avkastning till begränsad risk. Investerare är dock 
villiga att acceptera en högre risk men då mot en högre förväntad avkastning. 
Investerare i elproduktion har varit och är fortfarande till största delen obenägna 
att ta risker (Sweco, 2016).  

Riskfaktorer och riskhanteringsstrategier i samband med investeringar 
Olika riskfaktorer vid investering i elproduktion påverkar avkastningskravet och 
därmed investeringsviljan i kraftslagen olika mycket.  

Figur 26 ger en kort presentation av hur olika kraftslag påverkas av olika 
riskfaktorer. Vinröd, gul och grön representerar hög risk, medelhög risk respektive 
liten risk. Exempelvis utgör grossistpriset en betydande risk för samtliga kraftslag 
förutom kraftvärme. Grossistprisrisken är däremot större för kärnkraft, vattenkraft 
och kondenskraft än för förnybar energi där risken minskas i och med den 
nuvarande utformningen av elcertifikat. Den kondenskraft som avses här antas 
producera under ett fåtal topplasttimmar och har således få drifttimmar under 
året. Ett kondenskraftverk som förväntas producera el mer än 4 000 timmar per år i 
Tyskland är ytterst känsligt för bränsle- och CO2-priser, medan det är risken att 
inte få kapitalkostnaden täckt som är den dominerande risken i Sverige. 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre elproducenter

Kraftbolag

Instutionella investerare

Industriföretag

Kommunala bolag

WACC [%]

80 
 



Figur 26. Kraftslagens riskprofil vid nyinvestering.  

  

Källa: Sweco och Ei. 

 
Reglering och politik 
Risker kopplade till regleringar och politik rankas högt i studier om vilka faktorer 
som påverkar investerare i elproduktion. I rapporter från EY (2013) och DiaCore 
(2016) framgår att marknadsaktörerna värderar dessa risker som mycket höga.  

Även om elmarknaden är avreglerad så är elförsörjningen fortfarande en mycket 
viktig nationell och global fråga som drar till sig stort politiskt intresse. Att 
elmarknaden i hög grad påverkas av politik både från EU och nationellt skapar 
osäkerhet för elmarknadens aktörer. Klimat- och miljömålen påverkar 
förutsättningarna för elproduktion i mycket hög utsträckning då elförsörjningen är 
central för att uppnå dessa. Regleringar och stödsystem för att uppnå målen skiljer 
sig mellan olika länder och valet av regleringar och stödsystem påverkar 
riskfördelningen mellan aktörer. Till exempel har Sverige valt att införa 
elcertifikatssystem med syfte att öka intjäningsförmågan och minska risken för den 
som vill investera i förnybar elproduktion. Merparten av risken är dock 
fortfarande kvar hos investeraren då denna inte är garanterad ett visst pris. Andra 
länder har istället valt stödsystem som har utformats så att producenten får ett 
garanterat pris under en förutbestämd tid (feed in-tariffer) där risken istället flyttas 
till elkunderna. Dessa system har dock visat sig vara kostsamma och allt fler länder 
har valt att frångå denna typ av stödsystem. 

De befintliga skatter och subventioner som berör elproduktion i Sverige skapar 
olika incitament för olika kraftslag. Figur 27 visar nettopåverkan på olika kraftslag 
från skatter och subventioner år 2015.  
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Figur 27. Nettopåverkan på kraftslag från skatter och subventioner år 2015, öre/kWh. 

 

Källa: IVA-projektet Vägval el (2015), bearbetad av Sweco. 

Effektskatt för kärnkraft och fastighetsskatt för vattenkraft höjdes båda med 
anledning av de vinster som elproducenterna fick när elpriserna steg på grund av 
införandet av handel med utsläppsrätter och att de globala bränslepriserna steg.  

Elcertifikat för förnybar elproduktion skapar incitament för ökade investeringar, 
även om det finns problem med detta vilket diskuteras i kapitel 7.  

Den övergripande bilden av kraftslagens incitament har förändrats i och med 
energiöverenskommelsen i juni 2016. Bland annat föreslås effektskatten på 
kärnkraft att fasas ut över två år och fastighetsskatten på vattenkraft att sänkas 
kraftigt över en fyraårsperiod. 

Det är svårt för investerare i elproduktion att hantera och förhålla sig till politiska 
och reglermässiga risker eftersom dessa är svåra att bedöma och försäkra sig mot. 
Även om elproducenterna i viss utsträckning försöker påverka dessa risker via 
lobbying, skapar risker kopplat till politik och regleringar osäkerhet hos 
investerare på elmarknaden. En möjlighet för investerare är att sprida 
investeringar geografiskt och många investerare väljer därför att investera i 
elproduktionsslag i länder där de politiska och reglermässiga riskerna bedöms 
lägre. Politiska risker tillhör också kategorin av risker som i stor utsträckning 
påverkar att investerare väljer att avvakta med att göra investeringar.  

Grossistpriset 
Grossistpriset är en av de viktigaste faktorerna för investering i elproduktion. 
Grossistpriset har i det närmaste halverats de senaste åren vilket har skapat oro 
hos investerare i elproduktionen. Att grossistpriset skulle bli så lågt som det varit 
de senaste åren har varit oväntat. Figur 28 illustrerar hur förväntningarna på det 
framtida grossistpriset sjunkit år för år.  
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Figur 28. Utveckling av terminspriser. Grafen illustrerar till vilket pris man har kunnat säkra årskontrakt i 
början av respektive år. 

 

Källa: Montel, bearbetad av Sweco.  

Även om samtliga kraftslag påverkas av de låga grossistpriserna så skiljer sig 
möjligheterna att hantera dessa risker sig åt mellan kraftslagen. 
Vattenkraftsproducenterna har en viss möjlighet att planera sin produktion. De 
kan därmed hantera korta perioder med relativt låga priser. Även kärnkraften har 
möjlighet att påverka sin produktion även om höga start- och stoppkostnader 
bidrar till att minska dess möjlighet att reagera på kortsiktiga prisvariationer. 
Vindkraftsproducenterna säljer när det blåser vilket ofta sammanfaller med låga 
grossistpriser. Grossistprisrisken minskas dock av att vindkraft får särskilt stöd 
genom elcertifikat. Låga grossistpriser påverkar även kondenskraften som endast 
används när grossistpriset når tillräckligt höga nivåer.  

För att hantera riskerna med grossistpriset kan elproducenter teckna långtidsavtal i 
form av fastpriskontrakt med elkunder eller de stora industriförbrukarna, så 
kallade power purchase agreements (PPA), eller sälja el på långa terminer på den 
finansiella marknaden. Likviditeten på terminer bortom 2–3 år är dock låg (Sweco, 
2016). Detta innebär att elproducenterna kan gå miste om potentiella intäkter om 
grossistpriset blir systematiskt högre än det pris som de har tecknat avtal om. I 
allmänhet tecknar elproducenterna endast avtal om mindre delar av sin totala 
produktion längre fram i tiden än tre år. 
 
Bränslepris 
Bränslepriset skapar direkta risker för de kraftslag som är beroende av bränsle för 
att producera el, exempelvis kraftvärme. Indirekt har bränslepriset även stor 
påverkan på samtliga kraftslag genom sin påverkan på grossistpriset. Figur 29 
visar att de nordiska grossistpriserna historiskt sett har samvarierat med 
kostnaden för kolkondens. Avvikelserna förklaras främst av hydrologi och 
kärnkraftens tillgänglighet, men även av tillgänglig förnybar variabel elproduktion 
såsom vindkraft.  
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Figur 29. Kostnadsutveckling för kolkondens respektive det nordiska systempriset mellan 2009-2016, visat 
som månadsmedel. 

 
Källa: Sweco. 

Bränsleprisrisker kan hanteras genom att teckna terminskontrakt för att säkra 
inköpspriset på bränsle och därigenom minska risken.  

CO2-pris 
Svensk elproduktion är generellt sett inte särskilt koldioxidintensiv så den direkta 
påverkan och risken på elproduktion från priset på utsläppsrätter är inte särskilt 
stor. Däremot påverkar priset på utsläppsrätter grossistpriset och den indirekta 
påverkan blir desto mer påtaglig. Den så kallade genomslagsfaktorn är ett mått för 
hur mycket emitterande elproduktion får genomslag i grossistpriset. Den officiella 
siffran som EU har satt som genomslagsfaktor för Norden är 0,67. Denna siffra 
gäller exempelvis som utgångpunkt vid eventuell kompensation till elintensiv 
industri, vilket tillämpas i exempelvis Norge och Finland. Swecos beräkningar 
visar dock att genomslagsfaktorn ligger något högre, upp mot 0,8–0,9, för de 
utsläppsrättspriser och andra förutsättningar som förväntas gälla 2020.  

Handeln med utsläppsrätter gör att de svenska elproducenterna får bättre betalt 
för sin el. Att priset på utsläppsrätter varit lägre än förväntat de senaste åren har 
således varit en bidragande orsak till de låga grossistpriserna och försämrad 
lönsamhet.  

Teknik och projekt 
Samtliga kraftslag möter teknik- och projektrisker i samtliga faser av ett projekt: 
utveckling, genomförande, drift och avveckling. Dessa risker är påtagliga även i 
projekt när beprövad teknik används och ytterligare risk adderas vid val av ny 
teknik. Teknik- och projektrisker hanteras av investerare genom kunskap och 
erfarenhet.  

Ytterligare en teknisk risk handlar om teknikutveckling. När det kommer till 
investeringar i teknik där det sker en snabb teknisk utveckling kan valet av 
tidpunkt vara avgörande för projektets lönsamhet. För vattenkraften och 
kärnkraften kan de tekniska riskerna kopplade till teknikutveckling anses vara 
låga. En re- eller nyinvestering i dessa kraftslag kan göras utan större risk att det 
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inom en nära framtid kommer att ske en teknikutveckling. För vindkraft och 
solkraft är teknikutvecklingen en påtaglig risk för investerare. Teknikutvecklingen 
för dessa kraftslag går mycket snabbt och har de senaste åren lett till både 
effektivare och billigare teknik, bland annat genom större turbiner och högre torn 
på vindkraftverken. Teknikutvecklingen för vindkraft har exempelvis resulterat i 
lägre priser på elcertifikat vilket i sin tur inneburit att vindkraftsägare har fått göra 
betydande nedskrivningar av sina investeringar (Arise, 2016).  

Elcertifikat 
Elcertifikat är ett stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett 
kostnadseffektivt sätt. Priset på elcertifikat är marknadsbaserat och beror på 
många faktorer såsom underliggande kostnad för ny certifikatberättigad 
produktion, utbud och efterfrågan på certifikat, underliggande grossistpris, etc.  

Priset på elcertifikat bestäms i skärningspunkten mellan utbud och efterfrågan och 
ska i teorin täcka skillnaden mellan grossistpriset och kostnaden för att bygga ny 
förnybar elproduktion. Den snabba tekniska utvecklingen som beskrivs ovan har 
dock lett till att den nya tekniken är mycket billigare och de som har genomfört 
investeringar tidigare har svårt att få täckning för sina kostnader med det rådande 
elcertifikatpriset. Detta medför att företagen går miste om intäkter som de hade 
räknat med. Ett sätt för investerare att hantera denna risk är att teckna 
fastpriskontrakt för elcertifikat, så kallade electricity certificate purchase agreements 
(EPA) alternativt att sälja terminskontrakt på elcertifikat. 

Drifttid 
Drifttidsrisk handlar om osäkerhet gällande hur många timmar anläggningen 
kommer att användas under året. Denna risk gäller historiskt framförallt 
kondenskraft som endast använts när elanvändningen har varit hög. Det är också 
en viss drifttidsrisk för vindkraft och solkraft som är beroende av blåst respektive 
solinstrålning för att producera el, även om denna osäkerhet bör jämna ut sig över 
tid. Investeraren räknar därför med normalår, dvs. normala väderförhållanden, vid 
investeringar i variabel elproduktion. 
 
Överföringsförbindelser mot utlandet 
Osäkerhet kring tillgängligheten på befintliga utlandskablar samt 
investeringstakten i nya utlandskablar är faktorer som påverkar grossistpriset och 
därmed lönsamheten för investeringar befintlig och ny elproduktion. Ei:s 
simuleringar visar att en reducerad investeringstakt på överföringsförbindelser till 
utlandet fram till år 203056 leder till generellt minskade genomsnittspriser (se 
kapitel 4). Den ökade volatiliteten vid en reducerad investeringstakt kan göra att 
topplastproduktionen klarar sig förhållandevis bra jämfört med om 
investeringarna i överföringsförbindelser mot utlandet genomförs som planerat. 
Osäkerhet i utbyggnadstakten för nya överföringsförbindelser samt 
tillgängligheten i befintliga förbindelser ökar variansen i de förväntade 
intäktsströmmarna, och därmed risken, för samtliga kraftslag.  
 

56 Kapaciteten på utlandskablar år 2030 antas vara densamma som år 2020. 
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6.4 Lönsamhet för investeringar i befintlig och ny 
elproduktion  

Här presenteras den sammanvägda analysen av hur lönsamheten, och därmed 
investeringsincitamenten, påverkas av en ökad andel variabel elproduktion. 

Metod för analysen 
Vi har analyserat i vilken utsträckning grossistpriset i de olika scenarierna täcker 
kraftslagens totala produktionskostnader. Grossistpriset uttrycks som det 
teknologiviktade genomsnittspriset för respektive kraftslag. Totalkostnaden har 
delats upp i rörliga (driftkostnader) och fasta kostnader (re- eller 
nyinvesteringskostnad) med ett avkastningskrav på 6 procent.  

Efter huvudanalysen har vi gjort en känslighetsanalys för nyinvesteringar där 
investerarnas reala avkastningskrav på det investerade kapitalet varieras mellan 4 
och 8 procent. 

Lönsamhetsberäkningarna för investeringar redovisas separat för befintlig och ny 
elproduktion. Investeringar i befintlig och ny elproduktion inkluderas beroende på 
om det är relevant för kraftslaget. Om lönsamheten är noll så innebär det att de 
framtida intäktsströmmarna under investeringens livslängd57 precis täcker de 
totala kostnaderna, inklusive investerarens avkastningskrav. Investeringen är 
därmed lönsam och bör genomföras. Om lönsamheten är större än noll innebär det 
att investeringen genererar en avkastning som är högre än investerarens 
avkastningskrav – i det här fallet 6 procent.  

Reinvesteringar i befintlig baskraftproduktion år 2020 och 2030 
I detta avsnitt presenteras lönsamhetsberäkningarna uttryckt i EUR/MWh för 
reinvesteringar i befintlig baskraftproduktionen. Den begränsade elproduktionen 
från solkraft och havsbaserad vindkraft som vi har i dagsläget gör att 
reinvesteringar i dessa kraftslag inte bedöms vara aktuellt fram till 2030. 
Kraftslagen inkluderas därför inte i analysen. 

Scenariot Utfasning av kärnkraft 
Den högra kolumnen i Tabell 25 visar lönsamheten för reinvesteringar i befintliga 
baskraftproduktionsanläggningar år 2020 och år 2030 i scenariot Utfasning av 
kärnkraft.58 Detta scenario har högst grossistpriser vilket återspeglas i en generellt 
hög lönsamhet för kraftslagen.  

Endast landbaserad vindkraft är olönsam 2020 givet de kostnader och 
avkastningskrav som antagits i analysen. Underskottet är dock litet (-1 EUR/MWh) 
och ett mer kostnadseffektivt typkraftverk eller lägre avkastningskrav skulle göra 
reinvesteringen lönsam på dagenföremarknaden, utan behov av stödsystem. 

57 En begränsning i analysen är att modellen simulerar priserna för ett år. Det innebär att modellen inte 
ger en prisserie på exempelvis 20 år framåt utan vi antar att förutsättningarna och priserna är lika för 
alla år framåt under investeringens livslängd. 
58 Kraftvärmeanläggningar är främst utformade för att tillgodose ett värmeunderlag. Därför är endast 
driftkostnaden inkluderad i lönsamhetsberäkningen. 

86 
 

                                                           



Tabell 25. Lönsamhet för reinvesteringar i befintliga baskraftproduktionsanläggningar i scenariot Utfasning 
av kärnkraft 2020 och 2030. 

Kraftslag Scenario: 
Utfasning 
kärnkraft 

Driftkostnad 
(EUR/MWh) 

Reinvesterings-
kostnad 
(EUR/MWh) 

Total kostnad 
(EUR/MWh) 

Teknologiviktat 
pris (EUR/MWh) 

Lönsamhet  
reinvestering 
(EUR/MWh) 

Vattenkraft 2020 12 5 17 64 47 

2030 62 45 

Kärnkraft 2020 18 3 22 - - 

2030 - - 

Vindkraft 
land 

2020 18 44 62 61 -1 

2030 18 30 48 53 5 

Kraftvärme 
bio 

2020 36 - 36 64 28 

2030 36 - 36 62 26 

Kraftvärme 
avfall 

2020 0 - 0 64 64 

2030 0 - 0 62 62 

Källa: Ei.  

Scenariot Höga bränslepriser 
Scenariot Höga bränslepriser skiljer sig från scenariot Utfasning av kärnkraft genom 
att sju respektive sex kärnkraftsaggregat antas vara i drift 2020 respektive 2030. 
Elproduktionen från förnybara energikällor är i linje med 
energiöverenskommelsen.  

Den högra kolumnen i tabell 26 visar att lönsamheten generellt är lägre i det här 
scenariot jämfört med Utfasning av kärnkraft. Landbaserad vindkraft är det enda 
kraftslag som inte är lönsamt i det här scenariot. 

Tabell 26. Lönsamhet för reinvesteringar i befintliga baskraftproduktionsanläggningar i scenariot Höga 
bränslepriser år 2020 och 2030. 

Kraftslag Scenario: 
Höga 
bränslepriser 

Driftkostnad 
(EUR/MWh) 

Reinvesterings-
kostnad 
(EUR/MWh) 

Total 
kostnad 
(EUR/MWh) 

Teknologiviktat 
pris (EUR/MWh) 

Lönsamhet 
reinvestering 
(EUR/MWh) 

Vattenkraft 2020 12 5 17 49 32 

2030 51 34 

Kärnkraft 2020 18 3 22 48 26 

2030 49 27 

Vindkraft 
land 

2020 18 44 62 46 -16 

2030 18 30 48 43 -5 

Kraftvärme 
bio 

2020 36 - 36 50 14 

2030 36 - 36 51 15 

Kraftvärme 
avfall 

2020 0 - 0 50 50 

2030 0 - 0 51 51 

Källa: Ei.  

Scenariot Låga bränslepriser 
I tabell 27 framgår att de simulerade grossistpriserna i scenariot Låga bränslepriser 
minskar lönsamheten i den befintliga i baskraftproduktionen. Kärnkraft 
(exemplifierat med Forsmark 2), vattenkraft, avfallseldad kraftvärme är lönsam 
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med god marginal i detta scenario. Dessa kraftslag är därmed lönsam i samtliga 
studerade scenarier 2020 och 2030. 

Den goda lönsamheten för avfallseldad kraftvärme beror på att kraftslaget antas ha 
negativa driftkostnader. Här bör det poängteras att det råder osäkerhet om vad 
bränslepriserna kommer att vara i framtiden för avfallseldad kraftvärme. Om 
dagens fördelaktiga situation där producenterna får betalt för att ta emot avfallet 
ändras skulle det i hög grad påverka lönsamheten. Vi har utgått från dagens 
ersättningsnivå. 

Landbaserad vindkraft och bioeldad kraftvärme är olönsamma vid Låga 
bränslepriser.  

Tabell 27. Lönsamhet för reinvesteringar i befintliga baskraftproduktionsanläggningar i scenariot Låga 
bränslepriser år 2020 och 2030. 

Kraftslag Scenario: 
Låga 
bränslepriser 

Driftkostnad 
(EUR/MWh) 

Reinvesterings-
kostnad 
(EUR/MWh) 

Total 
kostnad 
(EUR/MWh) 

Teknologiviktat 
pris (EUR/MWh) 

Lönsamhet  
reinvestering 
(EUR/MWh) 

Vattenkraft 2020 12 5 17 23 6 

2030 32 15 

Kärnkraft 2020 18 3 22 22 1 

2030 31 10 

Vindkraft 
land 

2020 18 44 62 22 -40 

2030 18 30 48 29 -19 

Kraftvärme 
bio 

2020 31 - 31 23 -8 

2030 36 - 36 33 -3 

Kraftvärme 
avfall 

2020 -3 - -3 23 26 

2030 -3 - -3 33 35 

Källa: Ei.  

Reinvesteringar i befintlig topplastproduktion år 2020 och 2030 
I detta avsnitt presenteras lönsamhetsberäkningar uttryckt i EUR/MWh för 
reinvesteringar i befintlig topplastproduktion. Oljekondens är det kraftslag som 
ingår i beräkningarna. Då kondenskraft i princip bara körs som reservkraft i 
Sverige idag försöker ägarna generellt att minimera reinvesteringar. 
Reinvesteringar görs därmed främst inom ramen för drift- och underhåll som 
krävs för att hålla anläggningarna driftdugligt, exempelvis byte av utslitna 
komponenter. 

Oljekondens används noll timmar år 2020 vilket indikerar att befintlig 
topplastproduktion är olönsam under de förutsättningar som anges i scenarierna. 
Start- och stoppkostnader varierar mellan anläggningar och har stor betydelse för 
det antal drifttimmar som det är lönsamt för en anläggning att producera. 
Eftersom det är en sådan osäkerhet i en anläggnings start- och stoppkostnader 
varieras antalet drifttimmar i analysen. Analysen om lönsamhet för reinvesteringar 
i befintlig oljekondens utgår från scenariot Utfasning av kärnkraft eftersom det är 
det scenario med högst grossistpriser. Figur 30 visar lönsamheten för 
reinvesteringar i befintlig oljekondens med varierande antal drifttimmar år 2030. 
Kostnader – uppdelat i rörliga och fasta drifts- och underhållskostnader – täcks i 
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olika grad av grossistpriset. Det teknologiviktade grossistpriset utgörs av det 
genomsnittliga grossistpriset under de timmar som anläggningen är i drift under 
året. I exemplet med 100 drifttimmar baseras priset på de 100 timmarna under året 
med högst grossistpris, vilket resulterar i ett medelvärde på 124,9 EUR/MWh.  

Figur 30. Lönsamhet för reinvesteringar i befintlig oljekondens vid varierande antal drifttimmar år 2030 i 
scenariot Utfasning av kärnkraft, EUR/MWh. Grossistpriserna (streckad linje) utgörs av medelvärdet under 
de timmar som anläggningen är i drift: 20, 100 eller 500 timmar. 

 

Källa: Ei. 

Det kan noteras att de fasta drifts- och underhållskostnaderna per MWh minskar 
med ett ökat antal drifttimmar. Det beror på att de fasta kostnaderna fördelas på 
ett ökat antal timmar vilket leder till en minskad kostnad per producerad 
energienhet. Kraftslaget får inte täckning för sina fasta och rörliga 
bränslekostnader i något fall av drifttimmar. Reinvesteringar i befintlig 
oljekondens är därmed inte lönsamt i något scenario år 2030. 

Nyinvesteringar i baskraftproduktion år 2020 och 2030 
I detta avsnitt presenteras lönsamhetsberäkningarna uttryckt i EUR/MWh för 
nyinvesteringar i baskraftproduktion. Ingen lönsamhetsbedömning görs för 
nyinvestering i kärnkraft eftersom det inte bedöms vara relevant fram till 2030.  

Scenariot Utfasning av kärnkraft 
Scenariot Utfasning av kärnkraft är det scenario som genererar högst grossistpriser. 
Detta resulterar i att nyinvesteringar i vattenkraft, landbaserad vindkraft och 
avfallseldad kraftvärme59 är lönsamma vilket framgår av tabell 28.  

Havsbaserad vindkraft är endast lönsam 2030 vid dessa grossistprisnivåer. I 
energiuppgörelsen som presenterades juni 2016 anges att anslutningsavgifterna för 
havsbaserad vindkraft ska slopas. Därför särredovisas i en not till tabell 28 

59 Notera att driftkostnader minus värmekreditering är en negativ post; de totala kostnaderna är -152,1 
EUR/MWh + 126,3 EUR/MWh, alltså -25,8 EUR/MWh. De olika beräkningsmetoderna för befintlig, 
respektive ny, kraftvärme försvårar en direkt jämförelse mellan befintlig kraftvärme och nybyggd. 
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anslutningsavgiften och den övriga fasta investeringskostnaden. Lönsamheten för 
havsbaserad vindkraft skulle förbättras om förslaget skulle gå igenom.60  

Tabell 28. Lönsamhet för nyinvesteringar i baskraftproduktionsanläggningar i scenariot Utfasning av 
kärnkraft 2020 och 2030. 

Kraftslag Scenario: 
Utfasning 
kärnkraft 

Driftkostnad 
(EUR/MWh) 

Investerings-
kostnad 
(EUR/MWh) 

Total kostnad 
(EUR/MWh) 

Teknologiviktat 
pris (EUR/MWh) 

Lönsamhet 
nyinvestering61 
(EUR/MWh) 

Vattenkraft 2020 12 38 50 64 14 
2030 62 12 

Vindkraft 
land 

2020 13 31 44 61 17 
2030 12 25 37 53 16 

Vindkraft hav 2020 16 5362 69 61 -8 
2030 13 3863 51 53 2 

Solkraft 2020 14 74 88 63 -25 
2030 14 48 62 56 -6 

Kraftvärme 
bio 

2020 16 69 85 64 -21 
2030 16 69 85 62 -23 

Kraftvärme 
avfall 

2020 -152 126 -26 64 90 

2030 -152 126 -26 62 88 

Källa: Ei. 

Tabell 28 visar att nyinvestering i solkraft och bioeldad kraftvärme är olönsamma, 
trots de relativt höga grossistpriserna i detta scenario. Nyinvesteringar i solkraft 
och bioeldad kraftvärme är därmed inte lönsamt i något scenario.  

En solkraftsanläggning av den typ som antagits i rapporten är inte lönsam trots att 
teknologiutvecklingen förväntas att leda till fortsatt minskade kostnader över tid. 
Investeringskostnaden per MWh skulle dock minska om lönsamhetsberäkningen 
skulle utgå från en större typanläggning än 1 MW. 

Även om grossistpriserna täcker de rörliga driftkostnaderna för bioeldad 
kraftvärme så bidrar den höga investeringskostnaden till att göra investeringen 
olönsam.  

Scenariot Höga bränslepriser 
Den högra kolumnen i Tabell 29 visar att lönsamheten för nyinvesteringar 
generellt är lägre i det här scenariot jämfört med scenariot Utfasning av kärnkraft på 
grund av lägre grossistpriser. Nyinvestering i landbaserad vindkraft och 
avfallseldad kraftvärme är dock fortfarande lönsam.  

Nyinvestering i vattenkraft är endast lönsam 2030. Underskottet 2020 är dock litet 
(-1 EUR/MWh) och ett mer kostnadseffektivt typkraftverk eller lägre 
avkastningskrav skulle göra nyinvesteringen lönsam på dagenföremarknaden. 

60 Lönsamheten med en subventionerad anslutningsavgift är +4 EUR/MWh år 2020 och +12 EUR/MWh 
år 2030.  
61 Lönsamheten är beräknad utifrån kraftslagens ekonomiska livslängd (se tabell 24) samt 6 procents 
kalkylränta. 
62 Anslutningsavgiften är inkluderad och uppgår till 12 EUR/MWh.  
63 Anslutningsavgiften är inkluderad och uppgår till 10 EUR/MWh. 
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Tabell 29. Lönsamhet för nyinvesteringar i baskraftproduktionsanläggningar i scenariot Höga bränslepriser 
år 2020 och 2030. 

Kraftslag Scenario: 
Höga 
bränslepriser 

Drift-kostnad 
(EUR/MWh) 

Investerings-
kostnad 
(EUR/MWh) 

Total kostnad 
(EUR/MWh) 

Teknologiviktat 
pris (EUR/MWh) 

Lönsamhet 
nyinvestering64 
(EUR/MWh) 

Vattenkraft 2020 12 38 50 49 -1 
2030 51 1 

Vindkraft 
land 

2020 13 31 44 46 2 

2030 12 25 37 43 6 
Vindkraft hav 2020 16 5365 69 46 -7 

2030 13 3866 54 43 -11 
Solkraft 2020 14 74 88 48 -40 

2030 14 48 62 47 -15 
Kraftvärme 
bio 

2020 16 69 85 50 -35 
2030 16 69 85 51 -34 

Kraftvärme 
avfall 

2020 -152 127 -26 51 77 
2030 -152 127 -26 52 78 

Källa: Ei. 

Scenariot Låga bränslepriser 
Tabell 30 visar att de simulerade grossistpriserna i scenariot Låga bränslepriser 
pressar lönsamheten för nyinvesteringar i baskraftproduktion. Endast 
nyinvestering i avfallseldad kraftvärme67 är lönsam vid dessa grossistpriser. 
Således är en nyinvestering i avfallseldad kraftvärme lönsam i samtliga studerade 
scenarier. Skillnaden i driftkostnader mellan 2020 och 2030 för avfallseldad 
kraftvärme beror på något högre priser på utsläppsrätter i lågprisscenariot för år 
2030 jämfört med 2020. 

Tabell 30. Lönsamhet för en nyinvestering i baskraftproduktionsanläggningar i scenariot Låga bränslepriser 
2020 och 2030. 

Kraftslag Scenario: 
Låga 
bränslepriser 

Drift-kostnad 
(EUR/MWh) 

Investerings-
kostnad 
(EUR/MWh) 

Total kostnad 
(EUR/MWh) 

Teknologiviktat 
pris (EUR/MWh) 

Lönsamhet 
nyinvestering68 
(EUR/MWh) 

Vattenkraft 2020 12 38 50 23 -27 
2030 32 -18 

Vindkraft 
land 

2020 13 31 44 22 -22 
2030 12 25 37 29 -8 

Vindkraft hav 2020 16 5369 69 22 -47 
2030 13 3870 51 29 -22 

Solkraft 2020 14 74 88 22 -66 
2030 14 48 62 28 -34 

Kraftvärme 
bio 

2020 16 69 85 23 -62 
2030 16 69 85 33 -52 

Kraftvärme 
avfall 

2020 -168 127 -41 23 64 
2030 -166 127 -39 33 72 

64 Lönsamheten är beräknat utifrån kraftslagens respektive ekonomiska livslängd (se tabell 24) samt 
6 procents ränta. 
65 Anslutningsavgiften är inkluderad och uppgår till 12 EUR/MWh.  
66 Anslutningsavgiften är inkluderad och uppgår till 10 EUR/MWh. 
67 Notera att driftkostnader minus värmekreditering är en negativ post, de totala kostnaderna 2020 är -
168 EUR/MWh + 127 EUR/MWh, alltså -41 EUR/MWh. De olika beräkningsmetoderna för befintlig, 
respektive ny, kraftvärme försvårar en direkt jämförelse mellan befintlig kraftvärme och nybyggd.  
68 Lönsamheten är beräknat utifrån kraftslagens respektive ekonomiska livslängd (se tabell 24) samt 
6 procents ränta. 
69 Anslutningsavgiften är inkluderad och uppgår till 12 EUR/MWh.  
70 Anslutningsavgiften är inkluderad och uppgår till 10 EUR/MWh. 
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Källa: Ei. 

Nyinvesteringar i topplastproduktion år 2020 och 2030 
I detta avsnitt presenteras lönsamhetsberäkningar uttryckt i EUR/MWh för 
nyinvesteringar topplastproduktion. Gasturbiner är det kraftslag som ingår i 
beräkningarna. Inga nya gasturbiner förväntas byggas fram till år 2020 varför 
analysen fokuserar på år 2030.  

Figur 31 visar lönsamheten för en nyinvestering i gasturbin med varierande antal 
drifttimmar. Antagna olje- och CO2-priser är från scenariot Utfasning av kärnkraft. 

De fasta kostnaderna består av både fasta investeringskostnader och fasta 
kostnader kopplade till drift och underhåll. Ett ökat antal drifttimmar leder till en 
minskad kostnad per MWh. Den ökade produktionen leder samtidigt till att det 
teknologiviktade grossistpriset sjunker. Kraftslaget får täckning för sina rörliga 
kostnader upp till cirka 100 drifttimmar. Grossistpriset är dock inte tillräckligt högt 
för att täcka de fasta kostnaderna och en investering i gasturbin är inte lönsam i 
något av scenarierna år 2030.  

Figur 31. Lönsamhet för nyinvestering i gasturbin vid varierande antal drifttimmar år 2030, EUR/MWh. Det 
teknologiviktade grossistpriset (streckad linje) baseras på scenariot Utfasning av kärnkraft under de 
timmar som anläggningen är i drift: 20, 100 eller 500 timmar. 

 
Källa: Ei. 

Känslighetsanalys av lönsamheten för nyinvestering med varierande 
avkastningskrav 
Analysen av hur elproducenternas investeringsincitament påverkas av en ökad 
andel variabel elproduktion beror på de scenarioantaganden som ligger till grund 
för våra simulerade grossistpriser, antaganden om produktionskostnader samt 
bedömningar om investerarens avkastningskrav.  

Osäkerhet om hur produktionsmixen och bränslepriserna ser ut 2020 och 2030 
hanteras genom känslighetsanalyser av vad som händer med grossistpriset om 
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handelskapaciteten på utlandskablarna reduceras samt om den hydrologiska 
balansen avviker från det normala.  

Känslighetsanalysen i det här avsnittet fokuserar på hur lönsamheten påverkas av 
investerarens avkastningskrav. Lönsamheten för att investera i ny elproduktion är 
känsligt för vilket avkastningskrav, WACC, som används i investeringskalkylen. 
Ju mer kapitalintensivt kraftslaget är, desto större påverkan har avkastningskravet 
på investeringens lönsamhet. Som diskuterats tidigare kräver olika typer av 
investerare olika hög avkastning på investerat kapital. I huvudanalysen om 
kraftslagens lönsamhet används en WACC på 6 procent. I känslighetsanalysen 
varieras avkastningskravet hos investerarna mellan 4 och 8 procent för respektive 
scenario och kraftslag. Eventuella intäkter från elcertifikat, förhöjd fastighetskatt 
för vattenkraft, lägre fastighetsskatt för vind- och solkraft samt effektskatten på 
kärnkraft exkluderas liksom tidigare från lönsamhetsberäkningarna.  

Figur 32 – figur 35 visar hur lönsamheten för en investering i olika kraftslag för 
olika scenarier år 2020 och 2030 påverkas av varierande WACC. Avfallseldad 
kraftvärme sticker ut från övriga kraftslag i och med att bränslekostnaden är 
negativ. Resultatet är ett stort positivt överskott vilket försämrar jämförbarheten 
med de övriga kraftslagen. Avfallseldad kraftvärme exkluderas därför ur figurerna 
med noteringen att det är lönsamt i samtliga scenarier, oavsett avkastningskrav.  

Figur 32 visar hur lönsamheten påverkas av varierande WACC i scenariot 
Utfasning av kärnkraft. Nyinvesteringar i vattenkraft och landbaserad vindkraft är 
lönsamma 2020 och 2030, oavsett avkastningskrav. Havsbaserad vindkraft är 
lönsam 2020 om avkastningskravet är högst 4 procent. 

Figur 32. Lönsamhet för en nyinvestering 2020 och 2030 med varierande WACC i scenariot Utfasning av 
kärnkraft. 

  
Källa: Ei. 

De ekonomiska förutsättningarna för havsbaserad vindkraft och solkraft är 
betydligt bättre 2030 jämfört med 2020. Det förklaras av att investeringskostnaden 
för de båda kraftslagen förväntas sjunka fram till 2030, vilket är i linje med den 
utveckling vi sett de senaste decennierna. Sjunkande investeringskostnader gör att 
nyinvesteringar i havsbaserad vindkraft och solkraft är lönsamma 2030 i Utfasning 
av kärnkraft om avkastningskravet är högst cirka 7 respektive 5 procent. 
Lönsamhetspotentialen för havsbaserad vindkraft är högre om förslaget från 
energiuppgörelsen med slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft blir 
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verklighet. Det enda kraftslag som inte är lönsamt, oavsett scenario och val av 
WACC, är bioeldad kraftvärme.  

Figur 33 visar hur lönsamheten i olika kraftslag påverkas av varierande WACC i 
scenariot Höga bränslepriser. År 2020 är nyinvesteringar i vattenkraft och 
landbaserad vindkraft lönsamma om avkastningskravet högst är cirka 6 procent. 
År 2030 är en nyinvestering i landbaserad vindkraft lönsam, oavsett 
avkastningskrav. Vattenkraften är också lönsam för avkastningskrav upp till cirka 
6 procent.  

Figur 33. Lönsamhet för en nyinvestering 2020 och 2030 med varierande WACC i ett scenariot Höga 
bränslepriser, EUR/MWh. 

 

Källa: Ei. 

Figur 34 visar hur lönsamheten i olika kraftslag påverkas av varierande WACC i 
scenariot Låga bränslepriser. Endast nyinvestering i avfallseldad kraftvärme är 
lönsam i ett scenariot Låga bränslepriser. Övriga kraftslag är olönsamma, oavsett 
avkastningskrav. Vattenkraft och landbaserad vindkraft har dock något bättre 
ekonomi jämfört med övriga kraftslag.  

Figur 34. Lönsamhet för en nyinvestering 2020 och 2030 med varierande WACC i ett scenariot Låga 
bränslepriser, EUR/MWh. 

  
Källa: Ei. 

6.5 Analys och slutsatser 
Incitamenten att göra re- och nyinvesteringar i elproduktionskapacitet med en 
ökad andel variabel elproduktion i elsystemet beror på den förväntade 
lönsamheten under investeringens ekonomiska livstid. Den förväntade 
lönsamheten beror på hur grossistpriset förväntas utvecklas, de olika kraftslagens 
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kostnadsutveckling, investerarnas preferenser samt riskerna förknippade med 
investeringen. De två sistnämnda faktorerna resulterar i ett avkastningskrav som 
investerarna har för att investera. Investeringskostnaderna bedöms vara likartade i 
de olika scenarierna. Investeringsincitamenten är därför framförallt beroende av 
vilket grossistpriset förväntas bli samt investerarnas avkastningskrav.  

Gällande befintlig baskraftproduktion så indikerar modellsimuleringarna att 
lönsamheten för reinvesteringar i vattenkraft och kärnkraft 2020 och 2030 generellt 
är mycket god. God lönsamhet gäller i synnerhet även för avfallseldade 
kraftvärmeanläggningar som lönsamma i samtliga scenarier 2020 och 2030.  

Reinvesteringar i bioeldad kraftvärme är lönsam förutom i scenariot med Låga 
bränslepriser då det teknologiviktade grossistpriset understiger driftkostnaderna.  

Reinvesteringar i befintlig landbaserad vindkraft är endast lönsamt 2030 i scenariot 
Utfasning av kärnkraft givet den teknologi och avkastningskrav som antagits i 
analysen. 

Gällande nyinvesteringar så är solkraft inte lönsamt i något scenario 2020 och 2030 
vid 6 procent avkastningskrav. Sänks avkastningskravet till knappt 5 procent är 
solkraft lönsamt 2030.  Inte heller nyinvesteringar i bioeldad kraftvärme är lönsamt 
i något scenario efter värmekreditering. För denna produktionskälla är det dock 
värmeunderlaget som är avgörande för investeringen. Det innebär att 
nyinvesteringar kan göras om den totala kalkylen för anläggningen är positiv. 
Elproduktionen ger ett positivt täckningsbidrag i alla scenarier eftersom det 
teknologiviktade grossistpriset är högre än de rörliga driftskostnaderna efter 
värmekreditering. 

Nyinvesteringar i avfallseldad kraftvärme är lönsam i samtliga scenarier år 2020 
och 2030. Vattenkraft och landbaserad vindkraft är lönsam år 2020 och 2030 i 
scenarierna Höga bränslepriser och Utfasning av kärnkraft.  

Nyinvestering i havsbaserad vindkraft är endast lönsamt år 2030 i scenariot 
Utfasning av kärnkraft med ett avkastningskrav på sex procent.  

I uppdraget ingår att specifikt analysera incitamenten för topplastproduktion. 
Förekomsten av höga grossistpriser ger en indikation om behovet av ny 
produktionskapacitet. När grossistpriserna är lägre än kostnaden för att investera 
är det ett tecken på att tillräcklig mängd produktionskapacitet finns till 
marknadens förfogande. Analysen visar att de simulerade grossistpriserna i 
scenarierna är för låga och uppstår för sällan för att ge incitament till 
reinvesteringar eller nyinvesteringar både 2020 och 2030. Att det är ett problem för 
de producenter som äger dessa anläggningar är självklart eftersom att de utifrån 
scenarierna inte beräknas vara lönsamma. En central fråga är om detta också är ett 
problem ur ett marknadsperspektiv, eller om topplasten kan tillgodoses av andra 
flexibla resurser.  

Utifrån modellsimuleringarna är utbyggnaden av överföringskapacitet mellan de 
europeiska länderna en starkt bidragande orsak till varför grossistpriserna i 
Sverige inte blir tillräckligt höga för att ge incitament till investeringar i 
topplastproduktion i Sverige. Med en ökad överföringskapacitet blir import mer 
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kostnadseffektivt än befintlig topplastproduktion. Den inhemska 
topplastproduktionen kan med andra ord inte konkurrera med billigare elimport. 

Topplastproduktion kan i framtiden också förväntas konkurrera med flexibla 
förbrukare. Även om endast en begränsad mängd efterfrågeflexibilitet finns 
inkluderad i modellen ger resultaten en indikation om vad vi kan förvänta oss i 
framtiden. I modellsimuleringarna aktiveras efterfrågeflexibilitet istället för den 
dyrare topplastproduktionen. Detta innebär att modellen fungerar precis som vi 
vill att marknaden ska fungera, de flexibla resurser som aktiveras vid lägre pris 
används först. Den ökade konkurrensen från flexibla förbrukare minskar behovet 
av topplastproduktion, vilket även återspeglas i topplastproduktionens lönsamhet.  

Effekterna på topplastproduktionens lönsamhet av en ökad överföringskapacitet 
samt förbrukarflexibilitet beror i slutändan på hur mycket överföringskapacitet och 
efterfrågeflexibilitet som faktiskt blir tillgänglig.  

Analysen utgår ifrån intäkterna från dagenföremarknaden. Producenterna kan 
sälja el även på andra delmarknader. Historiskt ser vi att det har varit en positiv 
prispremium på intradagsmarknaden och balansmarknaden i förhållande till 
dagenföremarknaden. Detta gör att exempelvis topplastproduktion kan få 
ytterligare drifttimmar på dessa marknader. Omsättningen på dessa marknader är 
idag liten i förhållande till dagenföremarknaden varför vi ändå bedömer att 
grossistpriset utgör en bra uppskattning av intjäningsförmågan.  

Det är viktigt att komma ihåg att resultaten från scenarioanalyserna kommer från 
en simuleringsmodell där informationen om framtida marknadsförutsättningar är 
mindre osäker än i verkligheten. Exempel på faktorer som är förutbestämda i 
modellsimuleringarna är tillgänglig överföringskapacitet mellan elområden, 
tillgänglig produktionskapacitet, vattenkraftens tillrinning och kundernas 
elanvändning över året. Sammantaget innebär detta sannolikt att modellresultaten 
underskattar volatiliteten i grossistpriset något jämfört med verkligheten. Blir 
grossistpriserna i verkligheten högre och mer frekventa än det som framkommit i 
de simulerade timprisserierna kommer intäkterna och lönsamheten för 
topplastproduktion sannolikt att öka.  
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7 Elhandelssystemets 
samhällsekonomiska effektivitet 
på kort och lång sikt 

Enligt uppdraget ingår även att analysera elhandelssystemets samhällsekonomiska 
effektivitet på kort och lång sikt. I detta kapitel beskriver vi vår analys och 
slutsatserna kring denna frågeställning. 

Bakgrund 

När Sverige avreglerade elmarknaden 1996 var en av de viktigaste frågorna att 
införa konkurrens mellan producenter och dra nytta av konkurrensens 
prispressande påverkan. Innan avregleringen var konkurrensinslaget väldigt 
begränsat vilket resulterade i höga priser och en onödigt stor produktionskapacitet 
på nationell nivå.  

Vid avregleringen var det inte självklart hur den nya marknaden skulle utformas. 
Det som stod klart var att konkurrensen behövde stärkas och att 
leveranssäkerheten borde kunna upprätthållas med en mindre mängd 
produktionsresurser. Valet stod mellan en marknadsmodell där marknaden själv 
bestämmer mängden installerad produktionskapacitet genom 
investeringsincitament via prissignaler, och en marknad där en central 
beslutsfunktion bestämmer hur mycket produktionskapacitet som behövs för att 
upprätthålla nivån på leveranssäkerheten i systemet. 

Sverige valde en marknadsmodell där mängden produktionskapacitet av 
marknaden. Den centrala marknadsplatsen i den energy-only-marknad som 
etablerades i Sverige och även i övriga Norden efter avregleringen, är 
dagenföremarknaden. Dagenföremarknaden är en av flera marknader i 
elhandelssystemet, vilka beskrivs i kapitel 3. Analysen av elhandelssystemets 
effektivitet kommer i huvudsak att utgå från dagenföremarknadens funktionssätt. 

En energy-only-marknaden i dess rena form överlåter till marknadens aktörer att 
hitta den optimala nivån på både energiproduktion (kortsiktig jämvikt) och 
installerad kapacitet (långsiktig jämvikt). De priser som etableras på marknaden 
skickar signaler till producenterna om det behöver byggas mer 
produktionskapacitet eller inte. Ihållande höga priser indikerar en bristsituation 
och är en signal till marknadens aktörer att ny produktionskapacitet behövs. På 
motsvarande sätt indikerar ihållande låga priser överkapacitet och att ingen ny 
kapacitet behövs. Detta innebär att med en energy-only-marknad lämnas besluten 
om investeringar och nedläggningar över till marknaden. Teoretiskt sett är 
resultatet ett samhällsekonomiskt effektivt system där nivån på 
produktionskapaciteten och leveranssäkerheten bestäms av marknadens aktörer, 
med marginell inblandning från en central planerare.  
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Det finns många faktorer som har betydelse för hur väl fungerande en marknad är 
och hur resurserna allokeras. Grunden i en konkurrensutsatt marknad är att varje 
enskild aktör – såväl producenter som konsumenter – agerar individuellt genom 
ett decentraliserat beslutsfattande. Marknadspriset är den samlade 
informationsbärare som ska ge korrekta signaler om värdet av produkten. Om 
producenter och konsumenter agerar utifrån prissignalerna resulterar det i en 
effektiv användning av produktionsresurser och överföringsförbindelser. Av 
tekniska och politiska skäl kan det vara svårt att designa en energy-only-marknad på 
ett optimalt sätt och marknadsmisslyckanden71 kan leda till felaktiga prissignaler 
och för mycket eller för lite investeringar i produktionskapacitet. Det i sin tur kan 
leda till onödigt höga kostnader för produktion eller oönskad nivå på 
leveranssäkerheten.  

Ei:s bedömning är att dagens elmarknadsdesign är samhällsekonomiskt effektiv. 
Detta ställningstagande grundar vi på de studier som vi tagit del av i detta och 
tidigare arbeten. De analyser vi har gjort inom denna utredning och som redovisats 
i föregående kapitel stärker denna slutsats. Vi ser därför inte behov av att i nuläget 
göra drastiska förändringar i dagens marknadsdesign för elmarknaden. Vår 
uppfattning är dock att dagensmarknadsdesign bör utvecklas för att möta 
framtidens krav. I det följande analyseras dagenföremarknadens funktion utifrån 
kortsiktig och långsiktig samhällsekonomisk effektivitet. Det utmynnar i några 
förslag om hur marknadsdesignen kan utvecklas.  

7.1 Elhandelssystemets effektivitet på kort sikt 
På kort sikt handlar samhällsekonomisk effektivitet i elhandelssystemet om att 
nyttja befintliga produktionsresurser, förbrukning och överföringskapacitet så att 
välfärden i samhället maximeras. Det vill säga att marknaden säkerställer att 
efterfrågan på el tillgodoses till lägsta möjliga kostnad.72 

I den ekonomiska litteraturen framhålls två övergripande slutsatser kring vilka 
förutsättningar som behövs för att energy-only-marknader ska fungera effektivt.73  
Priserna måste tillåtas bli tillräckligt höga vid bristsituationer och tillräckligt 
mycket flexibla resurser måste finnas tillgänglig för att marknaden alltid ska 
klarera. Dessa villkor är nödvändiga för kortsiktig effektivitet men inte tillräckliga 
för att nå långsiktig effektivitet. För att uppnå långsiktig effektivitet behöver 
dessutom tillräckliga investeringsincitament finnas på plats. 

Prismekanismen på dagenföremarknaden är en auktion där utbud och efterfrågan 
möts och de billigaste resurserna används först.74 Detta säkerställer en effektiv 
allokering av produktionsresurser och att den kortsiktiga effektiviteten är god. Det 
finns dock inslag i dagens marknadsdesign som kan förbättras för att öka den 

71 Ett marknadsmisslyckande uppstår om marknaden inte förmår att sätta korrekta priser, till exempel 
på grund av en extern effekt (en ekonomisk transaktion som har en positiv eller negativ påverkan på 
nyttan för tredje part men som inte är prissatt på marknaden). 
72 Se t.ex. Biggar (2014) eller Cramton and Stoft (2013). 
73 I teorin finns ytterligare restriktioner för att energy-only-marknader ska fungera effektivt. För en 
utförligare diskussion se t.ex. De Vries (2003) eller Stoft (2002). 
74 Jämviktspriset bestäms enligt marginalprissättning och innebär att priset en given timme sätts enligt 
det dyraste budet (produktion eller förbrukningsflexibilitet) som får tillslag. 
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kortsiktiga effektiviteten på dagenföremarknaden. Utifrån hur en energy-only-
marknad bör fungera i teorin har tre övergripande förbättringsområden 
identifierats.75 För det första handlar det om vilka priser som tillåts på marknaden. 
För det andra att det finns tillräckligt med flexibla resurser och för det tredje hur 
överföringskapaciteten mellan elområden utnyttjas. Sammantaget handlar det om 
åtgärder för att förbättra den marknadsdesign som redan finns på plats.  

Prisgränser 
I teorin om energy-only-marknader framhålls att en fungerande marknad måste 
tillåta att priset vid bristsituationer ökar till värdet av förlorad last (VOLL).76 I dag 
är det högsta tillåtna priset på dagenföremarknaden 3 000 EUR. Detta pris 
benämns det tekniska maxpriset.77 Skattningar av VOLL för Sverige indikerar att 
verkliga värdet för förlorad last är dubbelt så högt.78  

Om det maximalt tillåtna priset är för lågt kan det minska den kortsiktiga 
effektiviteten i prisbildningen. Kommersiella åtgärder med högre kostnader, 
exempelvis flexibilitet i förbrukningen, som skulle kunna komma in vid ett 
tillräckligt högt pris kan trängas undan. Är det tekniska maxpriset för lågt kan det 
dessutom innebära att den långsiktiga investeringssignalen försvagas. Hittills har 
aldrig det tekniska maxpriset nåtts i Sverige. Det är dock inget argument för att 
behålla de prisgränser vi har idag. För samhällsekonomiskt effektiva investeringar 
i produktion som nyttjas sällan (s.k. topplastproduktion) krävs att marknadspriset 
tillåts bli tillräckligt högt, så att fasta kostnader täcks även med få drifttimmar. 

Frågan om vilket maximalt tillåtet pris som ska tillämpas på dagenföremarknaden 
hanteras i kommissionsriktlinjen CACM. Tillsynsmyndigheterna ska efter förslag 
från de nominerade elmarknadsoperatörerna, dvs. elbörserna,79 ta beslut i frågan. 
Det betyder att inget land eller region ensidigt kan besluta om vilket maximalt 
tillåtet pris som ska gälla.  

Utifrån ett effektivitetsperspektiv behöver prisgränser även vara harmoniserade 
mellan dagenföre-, intradags- och balansmarknaden80. Om exempelvis det högsta 
tillåtna priset skulle vara lägre i balansmarknaden än i dagenföremarknaden skulle 
en rationell marknadsreaktion vara att medvetet planera sig i obalans. Givet en 
knapphetssituation där högsta tillåtna pris nås i båda marknaderna kommer 
anskaffningskostnaden bli lägst om aktören maximerar sin obalans och avräknas 
till balanskraftpris. Det är därför viktigt att justeringar av högsta tillåtna priser görs 
samordnat mellan marknader med olika tidshorisonter. En justering av dagenföre-
marknadens prisgräns mot VOLL bör därmed följas av motsvarande justering i 
intradags- och balansmarknaden för att främja effektiviteten i prisbildningen.  

Flexibla resurser  
Flexibla resurser kan definieras som resurser som kan anpassa sin förbrukning 
eller produktion utifrån olika signaler. I elsystemet finns flexibilitetsresurser som 

75 För diskussion om förutsättningar för energy-only-marknader se t.ex. Stoft (2002). 
76 Se till exempel Stoft (2002).  
77 Detta pris finns för att klarera marknaden i en bristsituation. På motsvarande sätt finns det ett 
tekniskt minimumpris vilket används för att klarera marknaden i en överskottssituation. 
78 Svenska Kraftnät Dnr:2015/757 
79 Nominerade elmarknadsoperatörer benämns ofta NEMO.s. 
80 I Sverige är det maximala priset högst i balansmarknaden. 
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flexibel produktion, energilagring och efterfrågeflexibilitet. I diskussionen om 
energy-only-marknader är det ofta efterfrågeflexibilitet som diskuteras. 
Efterfrågeflexibilitet handlar om att elkunderna förändrar sin förbrukning baserat på 
exempelvis en prissignal. Det kan till exempel handla om att kunderna ökar sin 
förbrukning när elpriset är lågt, exempelvis till följd av god tillgång till förnybar 
elproduktion. Kunderna kan också minska sin förbrukning när priset är högt, 
exempelvis för att produktionsapparaten är hårt belastad. Flexibiliteten kan visa 
sig genom ett aktivt deltagande i prisbildningen eller som en reaktion i efterhand 
på redan etablerade priser. Vi anser att det är önskvärt att flexibiliteten deltar 
redan i bestämningen av marknadspriset.  

Ur ett effektivitetsperspektiv innebär en tillräcklig mängd efterfrågeflexibilitet att 
utbud och efterfrågan alltid möts. När utbudet är knappt ska priset stiga tills det 
finns tillräckligt med frivillig lastminskning för att utbud och efterfrågan ska 
mötas. I det fall jämvikt mellan utbud och efterfrågan inte nås på 
dagenföremarknaden leder det till avkortning. Det marknadsklarerande priset blir 
då det samma som det tekniska maxpriset. Detta är en mycket stark signal om att 
läget är ansträngt och att risk för brist på el föreligger. Detta ska inte förväxlas med 
ofrivillig bortkoppling eller ytterst en storstörning. Avkortningen ger en signal om 
att ytterligare anpassningar kan behöva vidtas för att undvika ofrivillig 
bortkoppling av förbrukning. Om jämvikt mellan utbud och efterfrågan inte kan 
nås i realtid leder det i slutändan till ofrivillig bortkoppling. Detta innebär att 
tillräcklig efterfrågeflexibilitet är nödvändig för att en energy-only-marknad ska 
kunna leverera rätt leveranssäkerhet. 

Efterfrågeflexibilitet är också viktig för att motverka producenternas potentiella 
marknadsmakt. Vid en bristsituation kommer all tillgänglig produktionskapacitet 
att utnyttjas maximalt. Det innebär att utbudskurvans sista segment kommer att 
vara vertikal, det finns ingen mer produktion oavsett pris. Utan 
efterfrågeflexibilitet finns det risk för utnyttjandet av marknadsmakt i en sådan 
situation. Med tillräcklig mängd efterfrågeflexibilitet kommer kunderna att bidra 
till att utbud och efterfrågan möts även i sådana situationer. Den priskänslighet 
som slutligen gör att utbud och efterfrågan möts kommer då att vara prissättande 
och ett potentiellt utnyttjande av marknadsmakt kan undvikas.  

Kundernas förmåga att reagera på prissignaler har hittills varit begränsade, vilket 
är en begränsande faktor för effektiviteten i prisbildningen. Orsakerna är flera, 
men handlar huvudsakligen om avsaknad av realtidsmätning och avräkning av 
elförbrukningen. Avsaknaden av bland annat timvis mätning av elförbrukning och 
debitering utifrån timvisa elpriser har gjort att kunderna inte haft incitament att 
använda sin potentiella efterfrågeflexibilitet. Ei presenterar i rapporten ”Åtgärder 
för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet” (EiR 2016:15) förslag på hur 
hinder för ökad efterfrågeflexibilitet kan tas bort så att efterfrågeflexibiliteten kan 
öka. Något behov av att lämna ytterligare förslag i detta uppdrag finns därför inte.  

Överföringskapacitet i elnätet 
Elnätet är en grundförutsättning för att elmarknaden ska kunna leverera el till 
kunderna. Elnäten är också en förutsättning för att producenterna ska kunna sälja 
el och därmed konkurrera på marknaden. Utifrån det perspektivet är det centralt 
för marknadens funktion att överföringskapaciteten i elnätet kommer till 
marknadens förfogande. 
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För att hantera begränsningar i överföringssystemet är den europeiska 
elmarknaden indelad i elområden. Detta bidrar till en väl fungerande elmarknad 
och ger förutsättningar att hantera en ökad andel variabel elproduktion. 
Europeiska regelverk definierar hur tilldelning av överföringskapacitet mellan 
elområden ska göras.81 För en effektiv prisbildning är det viktigt att all tillgänglig 
överföringskapacitet tilldelas marknaden (s.k. handelskapacitet). För närvarande 
är det vanligt att handelskapaciteten reduceras mellan kontinentala Europa och 
Norden. Detta på grund av interna flaskhalsar inom Tyskland och Polen.82  

När begränsningar inom ett elområde hanteras genom att minska 
handelskapaciteten mellan elområden kan det påverka vilka kraftverk som får sälja 
sin produktion på marknaden. På kort sikt gör det att marknaden inte blir lika 
integrerad som den skulle kunna vara om handelskapaciteten på 
överföringsförbindelserna mellan elområden är maximal. Begränsningar av 
handelskapaciteten kan medföra att billigare produktionskapacitet i 
lågprisområdet inte får tillslag för att begränsningarna hindrar 
produktionskapaciteten från att konkurrera på den gemensamma marknaden. 
Detta innebär att produktionen som får sälja på dagenföremarknaden inte är den 
effektivast möjliga för den europeiska marknaden som helhet. På lång sikt kan det 
påverka investeringsincitamenten så att ny produktionskapacitet byggs på fel 
plats. 

Detta stödjs av resultaten från de scenarioanalyser som Ei gjort. Analyser (se 
kapitel 4) med och utan begränsningar av handelskapaciteter indikerar att 
prisbildningen påverkas. Hur stor påverkan blir i det enskilda fallet beror på vilket 
scenario man studerar. I scenarierna Höga bränslepriser och Låga bränslepriser (båda 
med energiöverskott på årsbasis) resulterar handelsbegränsningarna i lägre priser i 
Sverige på grund av produktionen blir inlåst i Sverige. I scenariot Utfasning av 
kärnkraft (energibalans på årsbasis) resulterar begränsningar av handelskapaciteten 
i högre priser i Sverige på grund av kapacitetsbrist.  

Ei har tidigare (EiR2015:11) beräknat samhällsekonomiska kostnader för den 
faktiska begränsningen under 2012-2014 på överföringsförbindelserna mellan 
Norden och Tyskland. Resultaten visar på samhällsekonomiska välfärdsförluster 
för de inblandade länderna på cirka 160 miljoner euro för de analyserade åren. 
Sammantaget kommer en ineffektiv flaskhalshantering (hantering av 
nätbegränsningar) alltså att påverka det samhällsekonomiska utfallet och 
effektiviteten negativt totalt sett.  

En effektiv elmarknad måste ges möjlighet att förmedla effektiva prissignaler. En 
förutsättning för att detta ska ske är att överföringsbegränsningar hanteras där de 
uppstår. Detta bör ske genom att istället för att reducera handelsmöjligheterna 
nyttja marknadsbaserade metoder. Regler om detta finns bl.a. 
kommissionsriktlinjen CACM. För närvarande pågår också en 
budområdesöversyn i Europa och EU-myndigheten Agency for the Cooperation of 

81 EC 2009/714 och Kommissionsriktlinjen CACM. 
82 I bilagan redovisas en övergripande kartläggning av utvecklingen avseende tillgänglig 
handelskapacitet mellan elområden. I Ei R2015:11 beräknas kostnader för begränsningar i tilldelad 
handelskapacitet mellan Norden och Tyskland. 
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Energy Regulators (ACER) har även tagit fram vissa rekommendationer i dessa 
frågor.83 Ei avser att fortsätta att aktivt delta i arbetet med dessa frågor tillsammans 
med ACER och övriga energitillsynsmyndigheter i EU och norden för att 
säkerställa att handelskapaciteterna på överföringsförbindelserna används på 
bästa sätt.  

7.2 Elhandelssystemets effektivitet på lång sikt 
Den långsiktiga effektiviteten för en energy-only-marknad handlar om effektiva 
investeringar i produktion, konsumtion och överföringskapacitet.84 För 
produktionsresurser handlar det om kapacitet, val av kraftslag, lokalisering och 
timing. Det omfattar val mellan storskalig och småskalig produktion och planerbar 
eller variabel produktion. Det handlar också om beslut att stänga ner befintlig 
produktion, exempelvis på grund av bristande lönsamhet. På förbrukarsidan kan 
besluten exempelvis handla om var en elintensiv industri ska lokalisera en ny 
anläggning. På en välfungerande energy-only-marknad sker investeringar i ny 
elproduktion när det förväntade grossistpriset bedöms bli lika eller högre än 
kostnaden för ny elproduktion. Detta investeringskriterium leder till en 
samhällsekonomiskt effektiv nivå på produktionskapaciteten på kort, såväl som 
lång sikt.  

En förutsättning för effektivitet på lång sikt är att det pris marknadens aktörer 
möter på den kortsiktiga marknaden speglar knapphet på produktion och 
överföring. Det innebär att de faktorer som diskuterades för kortsiktig effektivitet 
måste finnas på plats. För att uppnå effektivitet på marknaden ska priset därmed 
signalera när och var det uppstår knapphet i systemet.  

Om de olika marknaderna ges utrymme att etablera transparenta 
knapphetssignaler möjliggörs prognoser av framtida intjäningsförmåga för 
investeringar i elproduktion, förbrukning och överföringskapacitet. Kortsiktig 
effektivitet i prisbildningen ger därmed förutsättningar för samhällsekonomisk 
effektivitet i det längre investeringsperspektivet. Det är däremot inte ett tillräckligt 
villkor för långsiktig effektivitet.  

Som beskrevs i kapitel 6 finns det ett flertal risker som en investerare måste ta 
hänsyn till och som påverkar avkastningskrav och investeringsvilja. Exempel på 
sådana är elprisrisker, regulatoriska och politiska risker, teknikrisker samt 
överföringsbegränsningar. Dessa risker kan påverka investeringsincitamenten så 
att en samhällsekonomiskt optimal nivå på investeringar, och i förlängningen 
optimal mängd installerad produktionskapacitet, inte nås. Det innebär, förutom att 
det måste finnas kortsiktigt korrekta prissignaler, också att marknadsvillkoren för 
investeringar måste ses över. Investeringshinder så som politiska och regulatoriska 
risker måste minimeras. Investerarna måste också ha förtroende för att de villkor 
som gäller är stabila över tid. Investeringarnas livslängd sträcker sig ofta över 20 år 
eller mer. Politiska beslut om regeländringar kan därför medföra stora ekonomiska 
effekter för investerare som tagit sina investeringsbeslut grundade på de 
ursprungliga regelverken. Ett exempel på hur stabilitet kan åstadkommas är den 

83 Recommendation of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators 2/2016 on the common 
capacity calculation and redispatching and countertrading cost sharing methodologies, 2016.  
84 Se exempelvis Biggar (2014). 
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energiöverenskommelse som fattades av fem riksdagspartier i Sverige sommaren 
2016. 

Skatter och stödsystem påverkar kort- och långsiktig effektivitet 
Det finns även andra externa faktorer som påverkar hur elmarknaden fungerar på 
kort- och lång sikt. Det handlar inte om marknadsdesignen i sig utan åtgärder som 
påverkar utfallet av marknadsdesignen. Dessa yttre faktorer kan delas in i skatter 
och stödsystem. 

Skatter 
Skatter kan introduceras av fiskala skäl eller för att styra beteenden, till exempel av 
miljöskäl. Fiskala skatter är primärt en inkomstkälla för staten men kan också syfta 
till att nå ett omfördelningsmål. Utifrån ett effektivitetsperspektiv så kommer en 
fiskal skatt att försämra effektiviteten i marknaden genom att den sätter in en kil i 
systemet. Detta påverkar pris och kvantitet på marknaden vilket bland annat kan 
minska flexibiliteten i elsystemet. En beteendestyrande skatt å andra sidan har till 
syfte att påverka beteenden exempelvis genom att beskatta en oönskad negativ 
extern effekt eller ett marknadsmisslyckande. En sådan skatt innebär att 
marknadsaktörerna får betala ett pris för att använda en vara med den oönskade 
effekten. Skadeverkan blir därmed internaliserad i priset på varan. En skatt eller 
annat styrmedel som internaliserar en extern effekt är effektivitetshöjande ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv.  

På elmarknaden finns flera olika skatter. Skatter som påverkar beteende är 
exempelvis svavel- och koldioxidskatterna. Exempel på skatter som i huvudsak är 
fiskala är energiskatt på el, fastighetsskatter på produktionsanläggningar och 
effektskatt på kärnkraft. Eftersom dessa i grunden har fiskala orsaker kommer de 
att påverkar effektiviteten på elmarknaden negativt. Skatter som verkar störande 
på elmarknaden bör övervägas att tas ut från andra skattebaser för att uppnå en 
samhällsekonomiskt effektiv elmarknad. För att vara så effektiv som möjligt 
behöver skattebasen vara så bred som möjligt. Exempel på sådana skattebaser är 
inkomstskatt på arbete och mervärdesskatt. 

Stödsystem - Elcertifikatsystemet 
Ett stödsystem är en form av subvention, dvs. ett bidrag till en viss sektor eller 
verksamhet för att producera något som samhället ser som något bra, som 
samhället vill ha mer av. I Sverige finns flera olika stödsystem som berör 
elmarknaden. Här kommer vi att fokusera på elcertifikatsystemet, men det finns 
även investeringsstöd för solceller och skatteavdragsmöjligheter för 
egenproducerad el.85 Även effektreserven är en form av stödsystem. 

Elcertifikatsystemet syfte är att öka produktionen av förnybar el på ett 
kostnadseffektivt sätt för att på så sätt hjälpa till att uppnå de mål kring klimat som 
Sverige ska uppnå. 

Priset på elcertifikat är marknadsbaserat och beror på många faktorer såsom 
underliggande kostnad för ny certifikatberättigad produktion, utbud och 

85 För en utförlig diskussion kring skatter och subventioner på elmarknaden se t.ex. IVA (2015) Skatter 
och subventioner vid elproduktion. 
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efterfrågan på certifikat, underliggande grossistpris, etc. Priset på elcertifikat 
bestäms i skärningspunkten mellan utbud och efterfrågan och ska i teorin täcka 
skillnaden mellan grossistpriset och kostnaden för att bygga ny förnybar 
elproduktion.  

Även om ökningen av mängden förnybar el med elcertifikatsystemet varit 
kostnadseffektivt i sig är systemet egentligen inte en del av marknadsdesignen för 
en renodlad energy-only-marknad. I en energy-only-marknad är det prissignalerna 
som ska ge investeringssignalerna och investerarna som ska bestämma vilka 
kraftslag som de ska investera i. Elcertifikatsystemet och de extra inkomster som 
kommer därifrån blir därmed ytterligare ett inslag i investeringsbeslutet, som inte 
kommer från marknaden. Stödsystemet påverkar effektiviteten på marknaden 
både på kort och lång sikt. På kort sikt genom att påverka vilka kraftslag som får 
tillslag. På lång sikt genom att det snedvrider investeringsincitamenten i 
förhållande till den renodlade energy-only-marknaden. Både genom att påverka 
prisbildningen och genom att minska prisrisken för de kraftslag som ingår i 
elcertifikatsystemet. 

Med den nuvarande ordningen får elcertifikatberättigade produktionskällor 
elcertifikat när de producerar energi. Men elcertifikaten delas ut även om det 
produceras mer än vad kunderna önskar i det givna ögonblicket. När det 
produceras mer el än vad kunderna efterfrågar resulterar det i negativa priser. Vid 
negativa priser får elproducenter betala för den el de säljer på marknaden och 
elanvändare får betalt för att använda el. Trots att priset är negativt har dock den 
certifikatberättigade elproduktionen ett incitament att producera el om det 
förväntade elpriset inklusive intäkter från elcertfikatet totalt ger positiva intäkter 
till producenten. Det innebär att elcertifikatberättigade produktionskällor kan ha 
incitament att producera och sälja el fastän marknaden inte efterfrågar mer el. Om 
priset på elcertifikat blir tillräckligt högt så kan den enskilda producenten trots det 
negativa priset på el göra en vinst. Utifrån detta resonemang bör det övervägas om 
elcertifikatsberättigade produktionskällor ska få elcertifikat för elproduktion när 
elpriset är noll eller rent av negativt. Energimyndigheten föreslår också i rapporten 
Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet (ER2016:19) att elcertifikat inte ska 
tilldelas när elpriset är noll eller negativt. 

Stödsystem - Effektreserven  
Svenska kraftnät har sedan 2002 haft i uppdrag att varje vinter upphandla en så 
kallad effektreserv86. Effektreserven kan bestå av produktionsresurser eller 
resurser som minskar förbrukningen. Syftet är att effektreserven ska komplettera 
befintliga resurser och minska risken för effektbrist. Effektreserven ska användas 
när alla andra resurser på marknaden är förbrukade, den är en sista utväg för att 
hantera effektbristsituationer i Sverige innan ofrivillig bortkoppling tillämpas.  

Effektreserven skulle ha fasats ut till 2020 men regeringen beslutade i februari 2016 
att förlänga lagen om effektreserv fram till 2025. Det tidigare beslutet om att 
avveckla effektreserven togs under förutsättning att kunderna skulle bli mer 
flexibla i sin elanvändning och att marknaden skulle driva fram flexibla 
produktionsresurser. Detta har inte skett i önskad utsträckning varför reserven 
förlängdes. Efter år 2025 är målsättningen att effektreserven inte ska behövas utan 

86 Lag (2003:436) om effektreserv 
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att marknaden ska kunna hantera att undvika effektbristsituationer genom ökad 
flexibilitet. 

Det saknas fortfarande förutsättningar för efterfrågeflexibilitet i stor skala hos 
framförallt hushållskunder. Kritiska förutsättningar som identifierats för att lyckas 
öka mängden efterfrågeflexibilitet är introduktion av smarta mätare och 
timbaserad elmätning. Timvis elmätning är standard för kunder med 
elabonnemang med säkringsstorlek över 63 ampere. För kunder med lägre 
säkringsstorlek finns sedan november 2011 möjlighet till timvis mätning av 
förbrukningen utan extra kostnad. Denna reform har ännu inte slagit igenom och 
endast något tusental kunder har valt timvis mätning. En trolig orsak är att det 
tillsammans med timvis mätning behövs en återkoppling av timvärden och 
mätdata för att kunden ska kunna få kontroll på sin elanvändning och kunna 
bedöma om det är intressant att övergå till en mer flexibel användning. Detta 
område behöver därför vidareutvecklas. Samtidigt behövs också bättre tekniska 
lösningar för flexibel användning och effektreduktion inom fastigheter, bostäder 
och industri. Introduktion av elmarknadskopplad användning, automation och 
apparater för energiflexibilitet i industrier, lokaler och bostäder behövs också. 

Vi anser att utvecklingen i Sverige sakta går åt rätt håll i denna fråga, men att det 
kommer att ta tid för marknaden att nå sin fulla potential. Ett steg mot målet är 
Lagrådsremissen ”Funktionskrav på elmätare” (Dnr M2016/02754/R) som 
regeringen lämnade över till Lagrådet den 24 november 2016. I lagrådsremissen 
föreslås förbättringar i den riktning som diskuterats ovan.  

I arbetet att skapa bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet lämnar Ei i 
rapporten ”Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet” (EiR 
2016:14) också förslag på åtgärder för att underlätta för efterfrågeflexibilitet på 
elmarknaden.  

Det är tydligt att det kommer att ta ytterligare tid innan kunderna är villiga och 
har förutsättningar för att erbjuda sin flexibilitet på elmarknaden. Likväl är det 
tydligt att även andra flexibilitetsresurser, så som energilager, behöver tid att 
utvecklas. Utifrån de hinder som finns för att de flexibla resurserna fullt ut ska 
kunna bidra till en väl fungerande elmarknad och med beaktande av att andelen 
variabel elproduktion kommer att öka är det motiverat att effektreserven finns 
kvar på elmarknaden under övergångstiden. Den kan under denna tid fortsätta att 
fungera som ett extra skydd mot effektbrist i elsystemet. Vi anser dock att det är 
viktigt att effektreserven fasas ut när det finns tillräckligt med flexibla resurser på 
plats. 

Givet att effektreserven ändå är ett marknadsstörande inslag på energy-only 
marknaden finns det anledning att se över det regelverk som styr hur reserven 
handlas upp och används. Det är generellt sett viktigt att effektreserven påverkar 
marknadens funktion så lite som möjligt och därmed på bästa sätt understödjer 
utvecklingen mot mer flexibla resurser på marknaden.  

Det finns ett antal regler i dagens regelverk som behöver ses över för att 
effektreserven ska fungera bättre. För det första behöver priset till vilket 
effektreserven aktiveras ses över. För det andra behöver kopplingen mellan 
elmarknadens verkliga behov av reservkapaciteten och den mängd resurser som 
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upphandlas förtydligas. Utöver detta finns det anledning att utvärdera om en 
enskild svensk effektreserv är optimal i perspektivet att Sverige är del av en 
nordisk och europeisk elmarknad. Exempelvis samarbetar Sverige redan med de 
nordiska systemoperatörerna gällande mängden resurser på balansmarknaden.  

Priset när effektreserven aktiveras behöver ses över 
Med den nuvarande ordningen bjuds effektreserven in på dagenföremarknaden 
till 0,1 EUR/MWh över det högsta kommersiella budet. Denna ordning har vissa 
svagheter. Eftersom resurserna i effektreserven får betalning för att finnas 
tillgängliga finns det risk för att de påverkar priser och investeringsincitament. 
Effektreserven borde i stället prissättas väldigt högt oavsett om den bjuds in på 
dagenföremarknaden eller på balansmarknaden. Detta pris bör i teorin motsvara 
det värde som kunderna sätter på att få el i en bristsituation, dvs. VOLL.  

Frågan om vilket maximalt tillåtet pris som ska gälla på olika delmarknader 
hanteras i kommissionsriktlinjen CACM. Processen är att tillsynsmyndigheterna 
efter förslag från de nominerade elmarknadsoperatörerna, dvs. elbörserna, ska ta 
beslut i frågan. Om det tekniska maxpriset höjs i riktning mot VOLL, vilket Ei 
anser är rimligt, bör effektreserven bjudas in till det tekniska maxpris som då 
definieras. I denna studie har vi i huvudsak fokuserat på dagenföremarknaden. 
Men detsamma bör förstås gälla när effektreserven bjuds in i balansmarknaden. Då 
bör den på samma sätt prissättas till det aktuella maxpriset i balansmarknaden. 

Tydligare koppling mellan elmarknadens verkliga behov och den mängd 
resurser som upphandlas i effektreserven 
Regelverket som omgärdar uppdraget att handla upp effektreserven definierar 
bland annat hur mycket resurser som maximalt får upphandlas inför varje vinter. 
Ett bekymmer med den ordningen är att den mängd resurser som upphandlas inte 
är relaterad till vilket det faktiska behovet av resurser är. Varken i lagens 
ordalydelse, förarbeten eller andra texter kring effektreserven finns någon 
uttrycklig motivering till varför just den valda mängden är lämplig. Det innebär att 
det finns en risk att effektreservens storlek blir samhällsekonomiskt ineffektiv. Den 
kan bli för stor, d.v.s. mer resurser än nödvändigt handlas upp. Den kan också bli 
för liten, d.v.s. mindre resurser handlas upp i förhållande till vad som är 
samhällsekonomiskt önskvärt. Problemet är att vi inte vet hur det förhåller sig, 
eftersom det inte finns något utvärderingskriterium för vilken mängd resurser som 
ska upphandlas. 
 
Givet att effektreserven ska finnas kvar fram till 2025 anser vi att det kan finnas 
anledning att se över hur mycket resurser som ska upphandlas i effektreserven.  
 
För att kunna ta ställning till hur mycket resurser som behövs, behöver man veta 
hur leveranssäkert elsystemet är. Frågan om leveranssäkerhet diskuteras både 
nationellt i Sverige och på EU-nivå. Bland annat föreslår Svenska kraftnät (2015) 
och Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA (2015), att det kan behövas ett 
leveranssäkerhetsmål för Sverige. Vi ser att det kan finnas både fördelar och 
nackdelar med att sätta upp ett leveranssäkerhetsmål. Fördelar kan vara att ett 
leveranssäkerhetsmål kopplat till effektreserven under en övergångsperiod ökar 
transparensen kring effektreserven och gör att upphandlingen av resurserna för 
effektreserven blir mer samhällsekonomiskt effektiv. Nackdelarna är att ett 
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leveranssäkerhetsmål, åtminstone i teorin, innebär ett avsteg från principen att det 
är marknaden självt som bestämmer samhällsekonomisk optimal nivå på 
installerad produktionskapacitet och att vi inte i nuläget kan förutse eventuella 
negativa följer av detta utan att ha utrett frågan närmare. 
 
Utifrån detta föreslår vi att Ei i samråd med relevanta myndigheter får i uppdrag 
att se över regelverket för effektreserven. 

Regional effektreserv 

När de nationella elsystemen i Europa fortsätter att sammankopplas allt tätare blir 
elmarknaden och effektbalansen inte längre en nationell angelägenhet. Vi blir allt 
mer beroende av vad våra grannar gör samtidigt som sammankopplingen av 
systemen ger möjligheter att samarbeta för att hantera potentiella 
effektbristsituationer på ett kostnadseffektivt sätt. Därför bör vi överväga en 
regional lösning där de nordiska länderna tillsammans utvärderar det 
gemensamma behovet av en effektreserv. De nordiska systemoperatörerna har 
redan ett liknande samarbete kring resurser i balansmarknaden. Ei anser att denna 
fråga bör utredas i samband med att regelverket för effektreserven ses över.  

7.3 Analys och slutsatser 
Dagens svenska elhandelssystem är integrerat med andra Europeiska länders 
elhandelssystem. Elhandelssystemet har under många år utvecklats så att de 
nödvändiga beståndsdelarna för att efterfrågan ska balanseras till lägsta möjliga 
kostnader finns på plats. Sammantaget bedömer vi att det svenska 
elhandelssystemet och dagenföremarknaden uppvisar de egenskaper som krävs 
för effektiva prissignaler för såväl kortsiktig prissättning som långsiktiga 
investeringsbeslut även i framtiden med ett system med mer variabel 
elproduktion. Det innebär att Ei inte ser någon anledning till att Sverige behöver 
genomföra några drastiska förändringar i hur elhandelsmodellen fungerar. 

Det finns dock ett antal förutsättningar som behöver ses över för att få 
elhandelssystemet att fungera ännu bättre än i dag. Speciellt med tanke på en 
framtid med en ökad andel variabel elproduktion i elsystemet. De mest centrala 
justeringarna som identifieras för att förbättra den kortsiktiga effektiviteten är att 
maxpriserna i prisalgoritmen behöver höjas till att motsvara hur mycket kunden är 
villig att betala för att undvika ett avbrott, VOLL och att mängden flexibla resurser 
behöver ökas. Tilldelningen av handelskapacitet mellan elområden behöver också 
förbättras.  

För den långsiktiga effektiviteten är korrekta investeringsincitament centrala. Det 
krävs att kortsiktiga grossistpriser ger rätt knapphetssignaler och att dessa inte 
påverkas av andra faktorer. Tydliga regelverk och förutsägbara förutsättningar för 
investeringar är också av avgörande betydelse. För att uppnå detta är det bland 
annat viktigt att Energimyndighetens förslag att inte dela ut elcertifikat vid 
nollpriser genomförs. Förslaget minskar elcertifikatsystemets störande påverkan 
på prisbildning och investeringsincitament.  

Effektreserven är temporär till 2025. Vi anser att det är viktigt att effektreserven 
fasas ut när det finns tillräckligt med flexibla resurser på plats. För att förbättra 
effektreservens funktion fram till dess bör dock regelverket för effektreserven ses 
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över. Vi anser att Ei i samråd med relevanta myndigheter bör få ett sådant 
uppdrag. 

Genom att vidareutveckla den marknadsmodell som används i Sverige i dag ges 
förutsättningar för en väl fungerande marknad även med en ökad andel variabel 
elproduktion. Flera av de identifierade förbättringsområdena är dock utanför 
nationell kontroll, eftersom det är frågor som regleras på EU-nivå. Det är därför 
viktigt att Sverige verkar för en ändamålsenlig, teknikneutral och 
handelsfrämjande inriktning i de internationella regelverken.   

108 
 



8 Slutsatser 

I denna rapport har Ei presenterat resultaten av sina analyserar av vilken påverkan 
en ökad andel variabel elproduktion har på elproducenters lönsamhet, 
grossistpriset på el samt priset till slutkund. I rapporten analyserar Ei också hur en 
ökad andel variabel elproduktion påverkar incitamenten för investeringar i 
befintlig och ny elproduktion samt investeringar i elproduktionsanläggningar som 
enbart används vid hög efterfrågan, så kallad topplastproduktion. Ei undersöker 
också huruvida dagens elhandelssystem är samhällsekonomiskt effektivt på kort 
och lång sikt.  

Grossistprisets utveckling 

• Grossistpriset varierar stort mellan scenarierna.  

• Scenarioanalyserna indikerar att prisutvecklingen framförallt är beroende 
av tillgänglig överföringskapacitet, mängden kärnkraft i Sverige, bränsle- 
och koldioxidpriser. 

• Scenarioanalyserna indikerar inte några större ändringar i prisvolatiliteten 
2030 jämfört med dagens situation. Volatiliteten hålls nere framförallt på 
grund av att ökade handelsmöjligheter innebär större möjligheter att 
utnyttja den variabla elproduktionen.  

• Handelsmöjligheterna med omvärlden blir ännu viktigare med en ökad 
andel variabel elproduktion i Sverige. Uteblivna eller försenade 
nätinvesteringar mot andra länder, i förhållande till planerade, påverkar 
effektiviteten i elsystemet men har också betydelse för priserna. 

Analyserna av grossistprisernas utveckling med en ökad andel variabel 
elproduktion görs utifrån tre framtidsscenarier (Utfasning av kärnkraft, Höga 
bränslepriser och Låga bränslepriser) för 2020 och 2030. Scenarierna Höga bränslepriser 
och Låga bränslepriser är inspirerade av Energiöverenskommelsen från sommaren 
2016. Utfasning av kärnkraft är ett mindre troligt scenario efter 
Energiöverenskommelsen. 

Variationerna i priserna är stor mellan scenarierna. För 2020 varierar priserna 
mellan 21,9 EUR/MWh till 62,1 EUR/MWh och för 2030 är variationen 30,9 
EUR/MWh till 58,7 EUR/MWh. Scenarierna Utfasning av kärnkraft och Höga 
bränslepriser ger högre grossistpriser än vi har idag, medan scenariot Låga 
bränslepriser visar på priser i nivå med de senaste årens priser.  

Scenarioanalyserna resulterar inte priser i närheten av de tekniska maxpriserna och 
visar inte på någon större förändring av prisvolatiliteten 2030 jämfört med idag. 
Huvudförklaringen är att den planerade och pågående utbyggnaden av 
överföringsförbindelser mot omvärlden bidrar med relativt billig import och 
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handeln motverkar ökad prisvolatilitet. Genom handel med andra länder kan de 
sammanlagda resurserna utnyttjas effektivare.  

Sammantaget visar resultaten att Sverige i alla analyserade scenarierna, förutom 
Utfasning av kärnkraft år 2020, på årsbasis kommer att vara nettoexportör av energi. 
Vår analys av regionala effektbalanser indikerar att import krävs i alla scenarier 
2030 för att nå positiv effektbalans i SE3 och SE4. Sverige kommer, oavsett 
scenario, att vara mer beroende av handel än idag för att klara effektbalansen vid 
speciella händelser eller effekttoppar.  

Utifrån scenarioanalyserna samt de kvalitativa analyserna kan vi konstatera att det 
är viktigt med tillgång till handel för att Sverige i alla scenarier ska upprätthålla 
energi- och effektbalanser i en framtid med ökad andel variabel elproduktion. 
Scenarioanalyserna visar samtidigt att de överföringsförbindelser som finns 2030 
räcker för att försörja Sverige med det importbehov som finns vid dessa tillfällen. 
Med en fungerande elmarknad där priserna tillåts variera och bli tillräckligt höga 
vid bristsituationer kommer marknadsmekanismerna att verka för att Sverige kan 
importera el när det behövs. 

Slutkundspris 

• Grossistpriset utgör den största delen av elhandlarens kostnad för 
elleveransen till slutkund. 

• För elhandlare är kostnader och risker större för fastprisavtal än för rörliga 
elavtal. De elhandelsspecifika risker som tillkommer för fastprisavtal är 
framförallt elprisrisker, elområdesrisker och profilkostnader. 

• Elhandelspåslaget bedöms sammantaget kvarstå liknande idag, både för 
rörliga och fastprisavtal. 

• Om slutkundspriserna ändras beror det framförallt på utvecklingen av 
grossistpriset.  

Analysen av slutkundspriset exkluderar kostnader för elnät, energiskatt på el samt 
kostnader för elcertifikat. Eftersom slutkundens totala kostnad för el inkluderar 
kostnader även för detta kommer den totala kostnaden för el att vara högre än 
enbart kostnaden för grossistel.  
 
För rörliga elavtal är kostnaderna och riskerna utöver grossistpriset begränsade för 
elhandlaren. Sammantaget bedöms effekterna av en ökad andel variabel 
elproduktion för rörliga elhandelsavtal att följa förändringar avseende 
grossistprisets utveckling. Elhandelsspecifika risker för rörliga elavtal bedöms som 
oförändrade vilket gör att vi inte förväntar någon nämnvärd påverkan på 
slutkundspriset för rörliga avtal på grund av en ökad andel variabel elproduktion  
 
För fastprisavtal tillkommer ytterligare risker och därmed kostnader för 
elhandlaren jämfört med rörliga avtal. Framförallt är det elprisrisker, 
elområdesrisker och profilkostnader som tillkommer. Dessa finns redan idag. 
Sammantaget bedöms de elhandelsspecifika riskerna för fastprisavtal kvarstå 
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liknande som idag, vilket gör att vi inte förväntar någon nämnvärd påverkan på 
slutkundspriset för fastprisavtal på grund av en ökad andel variabel elproduktion.  

Lönsamhet och investeringsincitament 

• Investeringsincitament beror på förväntade priser, kraftslagens kostnader, 
investerarnas preferenser och vilka risker som är förknippade med 
investeringen (avkastningskrav). 

• Modellsimuleringarna indikerar att lönsamheten för reinvesteringar i 
befintlig baskraftproduktion 2020 och 2030 generellt är god för de 
studerade scenarierna. 

• Reinvesteringar i landbaserad vindkraft är endast lönsam 2030 i Utfasning 
av kärnkraft. Bioeldad kraftvärme är inte lönsam 2020 och 2030 i Låga 
bränslepriser. 

• Nyinvesteringar i avfallseldad kraftvärme är lönsam i samtliga scenarier 
2020 och 2030. Bioeldad kraftvärme är inte lönsam i något scenario. 

• Nyinvesteringar i vattenkraft och landbaserad vindkraft är lönsamma i 
Höga bränslepriser och Utfasning av kärnkraft både 2020 och 2030.  

• Nyinvesteringar i havsbaserad vindkraft och solkraft är lönsamma 2030 i 
Utfasning av kärnkraft om avkastningskravet är högst cirka 7 respektive 5 
procent. 

• De simulerade grossistpriserna är inte tillräckligt höga och varaktiga för 
att motivera re- eller nyinvesteringar i topplastproduktion i något scenario. 

Modellsimuleringarna indikerar att det finns god lönsamhet för reinvesteringar i 
befintlig baskraftproduktion 2020 och 2030 för alla inkluderade kraftslag förutom 
landbaserad vindkraft. Nyinvesteringar i baskraftproduktion är generellt 
lönsamma 2020 och 2030 i scenarierna Höga bränslepriser och Utfasning av kärnkraft. 
En fortsatt teknologisk utveckling förväntas resultera i att förnybar elproduktion 
blir konkurrenskraftig utan stödsystem i några scenarier.87  

Vår analys visar att de simulerade grossistpriserna i scenarierna är för låga och 
uppstår för sällan för att ge incitament till reinvesteringar eller nyinvesteringar i 
topplastproduktion 2020 och 2030.  

Att investeringar i topplastproduktion beräknas vara olönsamma i de studerade 
scenarierna kan ha flera orsaker. Den inhemska topplastproduktionen får i 
scenarierna en ökad konkurrens från utländsk elproduktion i och med en ökad 
överföringskapacitet mellan europeiska länder. Utöver det ökar även 
konkurrensen från flexibla resurser. Sammantaget innebär det att behovet av 
topplastproduktion minskar vilket även återspeglas i anläggningarnas lönsamhet. 
Effekterna på topplastproduktionens lönsamhet av en ökad överföringskapacitet 
samt efterfrågeflexibilitet beror i slutändan på hur mycket överföringskapacitet och 

87 Analyserna av lönsamhet och investeringsincitament exkluderar intäkter från stödsystem och 
kostnader för produktionsspecifika skatter. 
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efterfrågeflexibilitet som faktiskt blir tillgänglig. Ytterligare intjäning skulle också 
kunna komma från intradags- och balansmarknaden. 

Elhandelssystemets samhällsekonomiska effektivitet 

• Sammantaget bedömer vi att det svenska elhandelssystemet uppvisar de 
egenskaper som krävs för effektiva prissignaler för såväl kortsiktig 
prissättning som långsiktiga investeringsbeslut. Det innebär att vi inte ser 
någon anledning till att Sverige behöver genomföra några drastiska 
förändringar i det befintliga elhandelssystemet. Det finns dock ett antal 
förutsättningar som behöver ses över för att få elhandelssystemet att 
fungera ännu bättre än i dag. 

• Regelverken för stödsystem så som elcertifikatsystemet och effektreserven 
behöver ses över för att minimera deras påverkan på elhandelssystemets 
effektivitet 

Dagens svenska elhandelssystem är integrerat med andra Europeiska länders 
elhandelssystem. Elhandelssystemet har under många år utvecklats så att de 
nödvändiga beståndsdelarna för att efterfrågan ska balanseras till lägsta möjliga 
kostnader finns på plats. Sammantaget bedömer vi att det svenska 
elhandelssystemet uppvisar de egenskaper som krävs för effektiva prissignaler för 
såväl kortsiktig prissättning som långsiktiga investeringsbeslut. Det innebär att Ei 
inte ser behov av i nuläget göra drastiska förändringar i dagens marknadsdesign 
för elmarknaden.  

Vår uppfattning är dock att dagens elmarknadsdesign bör utvecklas för att möta 
framtidens krav. Speciellt med tanke på en framtid med en ökad andel variabel 
elproduktion i elsystemet. De mest centrala justeringarna som identifieras för att 
förbättra den kortsiktiga effektiviteten är att maxpriserna i prisalgoritmen behöver 
höjas till motsvarande hur mycket kunden är villig att betala för att undvika ett 
avbrott, VOLL. För det andra behöver hanteringen av överföringsbegränsningar 
förbättras så att samtliga systemoperatörer hanterar flaskhalsar där de uppstår. I 
detta avseende bedömer vi att förbättringspotentialen främst ligger hos 
systemoperatörer i andra länder än i Sverige. 

För den långsiktiga effektiviteten är korrekta investeringsincitament centrala. Det 
krävs att kortsiktiga grossistpriser ger rätt knapphetssignaler och att dessa inte 
påverkas av andra faktorer. Tydliga regelverk och förutsägbara förutsättningar för 
investeringar är också av avgörande betydelse. För att uppnå detta är det bland 
annat viktigt att Energimyndighetens förslag att inte dela ut elcertifikat vid 
nollpriser genomförs. Genomförs förslaget minskar elcertifikatsystemets störande 
påverkan på prisbildning och investeringsincitament.  

Effektreserven är temporär till 2025. Vi anser att det är viktigt att effektreserven 
fasas ut när det finns tillräckligt med flexibla resurser på plats. För att förbättra 
effektreservens funktion fram till dess bör dock regelverket för effektreserven ses 
över. Vi anser att Ei i samråd med relevanta myndigheter bör få ett sådant 
uppdrag. 
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Genom att vidareutveckla den marknadsmodell som används i Sverige i dag ges 
förutsättningar för en väl fungerande marknad även med en ökad andel variabel 
elproduktion. Flera av de identifierade förbättringsområdena är utanför nationell 
kontroll, eftersom det är frågor där regelverket beslutas på EU-nivå. Det är därför 
viktigt att Sverige verkar för en ändamålsenlig, teknikneutral och 
handelsfrämjande inriktning i de internationella regelverken.  
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10  Bilaga–ytterligare resultat 

I denna bilaga beskrivs en del detaljerade resultat från huvudscenariona samt 
resultat från ytterligare känslighetsimuleringar som gjorts. Dessutom finns en 
analys av intjäningsförmågan vid olika marknadsplatser och påverkan av andel 
variabel elproduktion. Avslutande kapitel innehåller utvidgad diskussion kring 
frågan om effekt i det svenska elsystemet. 
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1 Ytterligare resultat 

I denna bilaga beskrivs en del detaljerade resultat från huvudscenarierna samt 
resultat från ytterligare känslighetsimuleringar som gjorts. Dessutom finns en 
analys av intjäningsförmågan vid olika marknadsplatser och påverkan av andel 
variabel elproduktion. Avslutande kapitel innehåller utvidgad diskussion kring 
frågan om effekt i det svenska elsystemet. 

 

1.1 Resultat från simuleringar av grundscenarier 
För svenskt vidkommande är resultaten per elområde av intresse.  

Priser 
I tabell 1 visas simulerade grossistpriser för alla svenska elområden. Som 
jämförelser har årsmedelpriserna för 2015 lagts längst till höger i tabell 1. Tittar 
man på åren 2012-2014 så faller prisskillnaderna i stort inom ramen för de resultat 
simuleringarna visar. Ett undantag är dock prisskillnaden mellan elområde SE1 
och SE2 som varit mindre än vad simuleringarna visar – år 2013 och 2014 var priser 
i själva verket desamma i elområde SE1 och SE2. 

Om man jämför scenariona så får förstås fördelningen av produktionen liksom 
dess sammansättning betydelse. I Utfasning av kärnkraft har kärnkraften avvecklats 
och ersatts med vindkraft. Drygt 40 procent av vindkraften beräknas finnas i de två 
nordliga elområdena som tillsammans med den finska utbyggnaden av kärnkraft 
sannolikt bidrar till de relativt stora prisskillnaderna mellan norr och söder.  

Tabell 1. Priser per elområde i Sverige per scenario 2030 

EUR/MWh Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 2015 

SE1 56,7 46,9 30,2 21,16 

SE2 57,3 47,3 30,4 21,18 

SE3 58,7 47,8 30,9 22,00 

SE4 58,4 48,2 31,0 22,90 

 
I tabell 2 – tabell 4 visas volatilitets- och spridningsmått för elområdena SE1, SE2 
och SE4 som komplement till resultaten i huvudrapporten. 

Tabell 2. Volatilitets- och spridningsmått för timpriser i respektive scenario SE1 2030 

EUR/MWh 2030  2030  2030  

Scenario Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 

Standardavvikelse 18,8 18,9 10,5 

Variationskoefficient 33 % 40 % 35 % 

Högsta pris 500 321 404 
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Lägsta pris 0 0 0 

Timmar >100 EUR 33 23 5 

Timmar pris=0 169 220 131 

 

Skillnaderna mellan resultaten för elområde SE1 i förhållande till elområde SE2 är 
små vilket visas i tabell 2 och tabell 3. 

Tabell 3. Volatilitets- och spridningsmått för timpriser i respektive scenario 2030 SE2 

EUR/MWh 2030  2030  2030  

Scenario Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 

Standardavvikelse 19,0 19,1 10,7 

Variationskoefficient 33 % 40 % 35 % 

Högsta pris 505 325 408 

Lägsta pris 0 0 0 

Timmar >100 EUR 43 23 5 

Timmar pris=0 169 220 131 

 
Elområde SE4 är sedan stängningen av Barsebäck kärnkraftverk ett 
underskottsområde för elproduktion. Det betyder också att när förbrukningen 
stiger under vinterhalvåret räcker överföringsförmågan i stamnätet inte till och 
prisskillnader uppstår mot andra elområden. Som framgår av tabell 4 är det 
framför allt i scenario Utfasning av kärnkraft som antalet timmar med höga priser är 
betydligt större i SE4 än i de nordligaste elområdena SE1 och SE2. 

Tabell 4. Volatilitets- och spridningsmått för timpriser i respektive scenario 2030 SE4 

EUR/MWh 2030  2030  2030  

Scenario Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Höga bränslepriser 

Standardavvikelse 20,5 19,5 10,9 

Variationskoefficient 35 % 40 % 35 % 

Högsta pris 505 331 408 

Lägsta pris 0 0 0 

Timmar >100 EUR 74 28 6 

Timmar pris=0 203 220 132 

 
Sammanfattningsvis visar scenarioanalyserna för 2030 inga stora förändringar mot 
dagsläget vad gäller prisskillnader mellan elområden. 

Snitten i Sverige – flöden och begränsningar år 2030 
I tabell 5 framgår hur kraften flödat över snitten i de olika scenarierna år 2030. De 
två nordliga snitten, SE-SE2 och SE2-SE3 har få respektive mycket få timmar där 
kraften flödar norrut. För snittet längst i söder, SE3-SE4, kommer kraften att flöda 
norrut mellan 749 och 2 139 timmar. Denna flödesriktning är idag mindre 
förekommande. Under 2014 var det 329 timmar medan det 2015 var det 228 
timmar som kraften flödade norrut från SE4 till SE3. Den nya situationen förklaras 

120 
 



av såväl den nya produktionsmixen som de stora utbyggnaderna av ny kapacitet 
mellan Norden och omvärlden. 

När det gäller begränsningar ser vi att dagens situation med flaskhalsar mellan SE2 
och SE3 fortsätter i scenarierna år 2030. Skillnaden är att flaskhalsar mellan SE3 och 
SE4 i framtiden kommer att vara norrgående snarare än södergående. I scenariot 
Utfasning av kärnkraft kommer SE3 år 2030 ha underskott på effekt ett stort antal 
timmar och måste alltså ”importera” kraft söderifrån, från SE4 för att klara 
effektbalansen. Energimässigt kommer som tidigare nettoflödet att vara söderut; i 
scenariot Utfasning av kärnkraft är nettoflödet söderut cirka 10 TWh. 

Tabell 5. Timmar88 med flaskhalsar och flöden mellan elområden i Sverige 

 2030 2030 2030 
Scenario Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 
Timmar med flaskhalsar begränsningarnorrut, antal 
SE1<-SE2 0 0  0 
SE2<-SE3 0 0 0 
SE3<-SE4 308 12 37 
Timmar med flaskahalsarflaskhalsarbegränsningar söderut, antal 
SE1->SE2 58 1 10 
SE2->SE3 818 192 712 
SE3->SE4 0 1 0 
Totalt norrgående, GWh 
SE1<-SE2 - 137 - 431 - 265 
SE2<-SE3 0 - 26 - 619 
SE3<-SE4 - 3 913 - 1 105 - 2 832 
Totalt södergående, GWh 
SE1->SE2 18 034 10 236 10 818 
SE2->SE3 59 393 45 933 49 376 
SE3->SE4 13 589 29 510 17 269 
Timmar norrgående, antal 
SE1<-SE2 194 594 393 
SE2<-SE3 0 41 1 
SE3<-SE4 2 149 749 1886 
Timmar södergående, antal 
SE1->SE2 7 825 6 787 6 523 
SE2->SE3 8 725 8 572 8 718 
SE3->SE4 5 699 7 714 6 116 

Vintervecka med hög elförbrukning 
I alla tre huvudscenarier råder energiöverskott på årsbasis 2030. Samtidigt 
importeras el till Sverige under vissa tidpunkter. Det är helt normalt på en 
fungerande elmarknad. Frågan här är hur förhållandena ser ut i perioder med hög 
förbrukning. 

Vecka 2 år 2030 valts ut för att illustrera hur förbrukning och produktion kan se ut 
i Sverige under en vintervecka. Figur 1 visar förbrukning och 
vindkraftsproduktion 2030. Förbrukningen är hög och följer ett typiskt mönster 
under en vintervecka. Förbrukningstopparna uppträder under morgon och kväll 
på vardagarna. Förbrukningen är som lägst på nätterna. Vindkraftsproduktionen 
varierar mycket under veckan. Den är som lägst på fredagen med en produktion 
om ca 760 MWh. Detta gör att den resterande produktionen (inkl. handel) ska 

88 OBS! Modellen räknar med 52 veckor, dvs. 8736 timmar. Överföringen mellan snitt är tidvis 0 (noll). 
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täcka ett effektbehov på över 20 000 MW under förmiddagen på fredagen. På 
lördagen är produktionen i vindkraften betydligt högre medan förbrukningen är 
lägre vilket innebär att effektbehovet från annan produktion eller handel 
understiger 10 000 MW sent på lördagsnatten.  

 

Figur 1. Förbrukning och vindkraft vecka 2 år 2030 

 
Den del av förbrukningen som inte täcks av vindkraften behöver täckas genom 
import från andra områden, eller av annan produktion i Sverige. Den kvarvarande 
förbrukningen kallas för residualförbrukning. Mängden vindkraft skiljer sig 
mellan Utfasning av kärnkraft och de två scenarier med kvarvarande kärnkraft. 
Detta ger två nivåer på residualförbrukningen. 

I scenariot Utfasning av kärnkraft, se figur 2, är det tydligt att det framför allt är den 
reglerbara vattenkraften som ökar vid toppar i den residuala förbrukningen. Övrig 
produktion är relativt jämn under veckan, med viss ökning under dagtid på 
vardagar. Den del av förbrukningen som inte täcks av produktion i Sverige 
tillgodoses genom import. Nettoimporten är hög måndag till fredag och uppgår 
under flera timmar till 5 000 MWh. Det är endast under ett fåtal timmar under 
måndagen och på helgen där Sverige uppvisar nettoexport. Exporten under helgen 
sammanfaller med låg förbrukning och hög vindkraftsproduktion. 

Priset kommer från SE3 och används här som referens för Sverige. De högsta 
priserna sammanfaller med toppar i den residuala förbrukningen och det högsta 
priset etablerades på fredagen. I denna timme bildade SE3 gemensamt prisområde 
med Estland. Det var prisskillnad mellan samtliga svenska elområden den största 
prisskillnaden var mellan SE1 och SE3 där priset var ca 1,8 EUR/MWh lägre än i 
SE3.  
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Figur 2. Scenario Utfasning av kärnkraft, vecka 2 2030 

 

I Höga bränslepriser, se figur 3, är det återigen den reglerbara vattenkraften som 
ökar mest vid toppar i den residuala förbrukningen. Övrig produktion följer 
samma mönster som vid utfasad kärnkraft. Den stora skillnaden är att övrig 
produktion som här också inkluderar sex kärnkraftsaggregat är på en betydligt 
högre nivå. Den del av förbrukningen som inte täcks av produktion i Sverige 
tillgodoses genom import. Nettoexporten är hög under flertalet vardagar. Det är 
endast under ett fåtal timmar där Sverige uppvisar nettoimport. Även i detta 
scenario sammanfaller exporten under helgen med låg förbrukning och hög 
vindkraftsproduktion.  

Prismönstret är densamma som i Utfasning av kärnkraft där de högsta priserna 
sammanfaller med toppar i residualförbrukningen. Det högsta priset i elområde 
SE3 under vecka 2 etablerades på fredagen och uppgick till 85,6 EUR/MWh. 
Elområde SE3 bildade då gemensamt prisområde med NO2, NO3, NO5 och DK2. 
Det var prisskillnad mellan samtliga svenska elområden.  
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Figur 3. Scenario Höga bränslepriser, vecka 2 år 2030 

 

I Låga bränslepriser, se figur 4, är det återigen samma mönster för produktionen i 
Sverige som i de andra scenarierna. Övrig produktion, vilken här även inkluderar 
två kärnkraftsaggregat, uppvisar mindre ökningar under dagtid. Sammantaget är 
produktionen något lägre än i scenariot Höga bränslepriser men högre än vid 
utfasad kärnkraft. När förbrukningen går ner på helgen sjunker elpriset och 
produktionen i vattenkraften minskar. Sverige nettoimporterar i stort sett hela 
vecka 2. Nettoimporten är hög under flertalet vardagar. I detta scenario är det 
endast ett fåtal timmar där Sverige netttoexporterar.  

Prismönstret är densamma som för övriga scenarier. Det högsta priset i SE3 
etablerades således också på fredagen och uppgick till 62,9 EUR/MWh. Elområde 
SE3 bildade då gemensamt prisområde med Litauen.  

Figur 4. Scenario Låga bränslepriser, vecka 2 år 2030 
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Handeln sker både i riktning till och från Sverige i alla de scenarioer som 
analyseras. I Höga bränslepriser importeras exempelvis 1 700 MW netto under två 
timmar på lördagskvällen. Som jämförelse kan nämnas att Sverige i det scenariot i 
snitt har en nettoexport på 4 478 MW. För scenarierna Utfasning av kärnkraft och 
Låga bränslepriser uppgår nettoimporten för en enskild timme som mest till 6 393 
MW, respektive 5 267 MW, medan nettoexporten som högst uppgår till 1 576 MW 
respektive 1 015 MW. Analysen av vinterveckan indikerar att tillgänglighet på 
överföringsförbindelser är avgörande för en effektiv fördelning av 
produktionsresurser mellan elområden under en typisk vintervecka. 

1.2 Ytterligare simuleringar och fördjupning 
I projektet har vi genomfört ytterligare ett antal simuleringar och analyser. Dessa 
är: 

• Simulering med begränsad överföringskapacitet. För 2020 har scenariona 
beräknats med 2015 års verkliga tillgänglighet av kapacitet på förbindelserna 
mellan Danmark och Tyskland samt mellan Sverige och Tyskland respektive 
Polen. För 2030 har en simulering gjorts där ingen av den planerade 
utbyggnaden av överföringskapacitet sker under 2020-talet. Detta gäller för hela 
modellområdet, EU28+2. 
 

• De hydrologiska förhållandena skiljer sig från år till år. Därför har ytterligare 
modellsimuleringar genomförts för torr- respektive våtår för att se hur utfallet 
förändras. Vi har även genomfört simuleringar med olika bränslepriser och 
CO2-priser för att belysa betydelsen av prisnivån på dessa priser och deras 
inverkan på prisvolatiliteten i elmarknaden. 
 

• Modellsimulering för att belysa effekten av en krympande 
kraftvärmeproduktion i fjärrvärmenäten. I fallet Låga bränslepriser är 
lönsamheten svag för kraftvärme. Detta simuleras under antagandet att 
fjärrvärmeföretagen inte återinvesterar i kraftvärme utan i stället bygger 
värmeverk utan elproduktion. 
 

• På samma sätt som med kraftvärmen i Sverige kan scenariot Låga bränslepriser 
leda till att produktionskällor i de närmaste grannländerna avvecklas på grund 
av bristande lönsamhet. Därför har vi analyserat kol- och gaskraftens lönsamhet 
i fallet Låga bränslepriser. 
 

• Nya överföringsförbindelser från Sverige och mindre kärnkraft i Finland. Vi har 
undersökt hur prisbilden skulle se ut om en ny förbindelse kom till stånd 
mellan Sverige (elområde SE3) och Finland liksom en ny förbindelse mellan 
Sverige (elområde SE4) och Lettland. Samtidigt har vi i analysen minskat 
kärnkraften i Finland: Lovisas båda reaktorer är avvecklade och det föreslagna 
kärnkraftverket i norr, Fennovoima byggs inte. 
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Handelskapacitet mellan områden 
Nedan följer en beskrivning de handelskapaciteter som varit historiskt. Därefter 
följer resultaten av våra simuleringar för 2020 och 2030 med ändrad tillgänglig 
kapacitet. 

I scenarierna för 2020 och 2030 antas att samtliga överföringsförbindelser är 
100 procent tillgängliga. Historiskt har tillgängligheten inte varit 100 procent. 
Anledningen till antagandet om den höga tillgängligheten 2030 är antagandet om 
att utvecklingen av den europeiska elmarknaden sker i linje med de riktlinjer som 
gäller. Det innebär bl.a. att den tillgängliga överföringskapaciteten ska öka genom 
att flaskhalsar i överföringssystemet hanteras där de uppstår. För att analysera 
vilken påverkan antagandena har för resultaten i scenarioanalyserna används 
historiska handelskapaciteter. Den historiska tillgängligheten har beräknats genom 
att dividera respektive års medelkapacitet med den högsta noteringen under 
samma år.  

Historisk tillgänglig handelskapacitet för de svenska snitten och elområdena 
redovisas i figur 5. Den vanligaste flödesriktningen i Sverige är från norr till söder. 
Handelskapaciteten i den omvända riktningen har historiskt varit mycket hög och 
oftast nära 100 procent för samtliga interna snitt.  

Historisk tillgänglig kapacitet i sydgående riktning varierar mellan år och 
genomgående är det snitt 1, det vill säga förbindelsen mellan elområde SE1 och 
SE2 som har högst tillgänglighet. Lägst tillgänglighet noterades för snitt 4, dvs 
mellan SE3 och SE4, åren 2012 och 2013.  

Figur 5. Historisk tillgänglig handelskapacitet mellan svenska elområden 

 
För SE1 har tillgänglig handelskapacitet varit cirka 90 procent över den studerade 
perioden, se figur 6.  Tillgängligheten var sedan 2013 något högre i flödesriktning 
från Sverige till Finland än i riktning till Sverige.  
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 Figur 6.  Historiskt tillgänglig handelskapacitet SE1 med utlandet 

 
 
I figur 7 redovisas den historiska tillgängligheten för förbindelserna mellan SE2 
och Norge. Handelskapaciten var den mest begränsade procentuellt sett. Den 
maximala handelskapaciteten är endast 250 MW vilket innebär att 
handelsmöjligheterna i absoluta tal begränsats med upp till 147 MW.  

Figur 7. Historiskt tillgänglig handelskapacitet SE2 med utlandet 

 

Elområde SE3 har flest elområdesgränser, se figur 8.  Det kan konstateras att 
tillgängligheten för handelskapaciteten till och från Finland har stärkts sedan 
början av den studerade perioden. Under 2016 har den hittills varit 100 procent 
tillgänglig i båda riktningarna. Importmöjligheterna från Norge har kontinuerligt 
varit begränsade, minsta tillgängligheten var 67 procent 2013 och den högsta 2015 
om 87 procent. Denna förbindelse har den största maximala kapaciteten varför en 
reducerad tillgänglighet kan få relativt sett stor betydelse på importmöjligheterna. 
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Handelsmöjligheterna med Jylland (DK1) har stärkts under perioden med 
förbättrad tillgänglighet efter lägsta notering 2013. 

Figur 8. Historiskt tillgänglig handelskapacitet SE3 med utlandet 

 
 
I figur 9 visas historisk tillgänglighet för gränser till SE4. Gränsen mellan SE4 och 
DK2 uppvisar högst procentuell tillgänglighet i både riktning till SE4 och från SE4. 
Förbindelserna till Polen och Tyskland uppvisar genomgående reducerad 
tillgänglighet. Tillgängligheten är bättre i riktning från Sverige än till Sverige i 
båda fallen. 

Figur 9. Historisk tillgänglig handelskapacitet SE4 med utlandet 

 

För att studera om det finns ett samband mellan höga förbrukningstoppar och 
reducerade handelskapaciteter studeras utvecklingen när grannländerna har haft 
förbrukningstoppar. Statistiken har sammanställts genom att sortera ut varje 
elområdes 100 respektive 500 högsta förbrukningstimmarna 2013-01-01 till  
2016-09-23. För dessa timmar studeras den tillgängliga handelskapaciteten, se figur 
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10. I beräkningen har medelkapaciteten dividerats med maximal handelskapacitet. 
För gränsen mellan SE1 och Finland var de högsta noteringarna högre än den som 
angivits som max kapacitet, se ENTSO-E (2016) för maximala handelskapaciteter. 
De högsta noteringarna användes därmed för denna förbindelse för att beräkna 
den genomsnittliga tillgängligheten. 

Tillgängligheten för handelskapaciteten i riktning mot Sverige är relativt sett hög 
från Finland och Danmark. För de 100 högsta försbrukningstopparna för 
respektive områden var handelskapaciteten 90 procent eller högre i riktning mot 
Sverige.  

Den tilldelade överföringskapaciteten till Sverige var emellertid i flera fall 
betydligt lägre än 90 procent. Den kraftigaste förbindelsen, mellan NO1 och SE3, 
var den mest begränsade räknat i MW. Elområde NO4 har också i jämförelsen 
under 60 procent i tillgänglig handelskapacitet i riktning mot Sverige när det är 
förbrukningstopp i NO4. Denna förbindelse har endast 250 MW när full 
handelskapacitet tilldelas marknaden. Detta kan jämföras med förbindelsen mot 
NO1 som uppgår till 2 145 MW när den inte begränsas. Statistiken indikerar att en 
reduktion i handelskapaciteten sammanfaller med en hög förbrukning i Norge. 
Sannolikt kan en stor del av dessa begränsningar kopplas ihop med den s.k. 
Hassletrappan där handelskapaciteten mellan NO1 och SE3 reduceras vid hög 
förbrukning i Osloområdet89. Detta förfaringssätt påverkar försörjningssäkerheten 
och nyttjandet av befintliga resurser negativt. Vid en samtida förbrukningstopp i 
SE3 och SE4 kan effektsituationen bli ytterst ansträngd om handelsmöjligheterna 
reduceras.  

Figur 10. Tillgänglig handelskapacitet vid förbrukningstopp i respektive elområde  

Källa: Ei 

Tillgängligheten i överföringsförbindelser med kontinentala Europa begränsas 
frekvent, se figur 11. Förbindelserna har under den studerade perioden 2012 till 
2015 varit mest begränsade i riktning mot Sverige. I en framtid med ökat beroende 
av import för att klara effektbalansen är det avgörande att de 

89 http://umm.nordpoolspot.com/api/umm/attachment/280/?download  
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överföringsförbindelser som finns görs tillgängliga för marknaden. En begränsning 
av Baltic Cable om 50 procent innebär ca 300 MW försämrad export eller 
importmöjlighet. Swepol Link har haft lägst tillgänglighet sett över hela perioden. 
Kapaciteten är ofta begränsad med 80 procent eller mer i riktning mot Sverige.  

Figur 11. Historiskt genomsnittlig tillgänglig handelskapacitet 

 
Källa: Svenska kraftnät och Energinet.dk 
 

Genomgången av handelskapaciteter visar att antagandet om hundra procent 
tillgänglig kapacitet mellan elområden förutsätter en mer marknadsinriktad 
hantering av överföringsbegränsningar än i nuvarade ordning. Denna inriktning 
omfattar såväl investeringar i nät som ändamålsenlig hantering av 
överföringsbegränsningar än i nuvarade ordning. För att testa prispåverkan om 
systemoperatörerna fortsätter att reducera handelskapaciteter eller att nätet inte 
byggs ut i den takt som antagits görs två simuleringar som redovisas i nästa 
avsnitt. 

Effekter om tilldelad handelskapacitet stannar vid 2015-värden 
I denna känslighetsanalys har vi gjort en simulering av scenarierna 2020 men med 
reducerad tillgänglig handelskapacitet.  

De elområdesgränser som reducerats i känslighetsanalysen är mellan Sverige (SE4) 
och Polen, Sverige (SE4) och Tyskland samt mellan Jylland (DK1) och Tyskland. 
Den justerade tillgängligheten på dessa förbindelser motsvarar den historiska 
tillgängligheten 2015. Detta betyder att de förstärkningar som finns med i 
huvudscenarierna även är med i denna känslighetsanalys men med skillnaden att 
tillgängligheten är reducerad i enlighet med de historiska reduktionerna 2015. I 
tabell 6 framgår de kapaciteter som maximalt används i huvudscenarierna i 
riktning till och från Norden och den faktiska kapaciteten som gjordes tillgänglig 
2015. Dessutom visas de NTC-värden som publicerats av ENTSO-E. 
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Tabell 6. Handelskapacitet och tillgänglighet i riktning till och från Norden år 2020 

Förbindelse SE4-DE DE-SE4 SE4-PL PL-SE4 DK1-DE DE-DK1 

NTC 2020 modell (MW) 600 600 600 600 1700 1550 

Tillgänglighet 2015 (%) 44,7 25,8 64,4 13,0 14,7 54,0 

NTC 2015 (MW) 615 615 600 600 1600 1500 

Källa: Nord Pool 

De antagna, timvisa, handelskapaciteterna har lagts in i modellen för år 2020 och 
prispåverkan redovisas i figur 13. Sverige är nettoexportör i Höga bränslepriser och 
Låga bränslepriser varför en lägre handelskapacitet förväntades leda till lägre priser 
i Sverige. Simuleringen resulterade också i lägre priser när handelskapaciteten 
begränsades. I dessa scenarier innebär begränsningarna att produktion i Sverige 
inte ges möjlighet att konkurrera med produktion i andra länder i den utsträckning 
kapaciteten mellan områden skulle tillåta om maximal handelskapacitet tilldelades 
marknaden. Detta innebär att befintliga resurser nyttjas ineffektivt i den 
gemensamma marknaden. 

I scenariot Utfasning kärnkraft är Sverige nettoimportör 2020 vilket innebär att 
reducerade handelskapaciteter bör leda till ökade priser i Sverige jämfört med om 
maximal handelskapacitet tilldelas marknaden. Känslighetsanalysen visar på 
ökade elpriser i de svenska elområdena. I detta scenario hindrar 
handelsbegränsningarna produktionsresurser från andra länder att tillgodose 
förbrukningen i Sverige i den utsträckning som skulle ske om maximal 
handelskapacitet tilldelades marknaden. Detta utfall innebär också ett ineffektivt 
nyttjande av befintliga resurser.  

I samtliga fall verkar begräsningarna hämmande på effektiviteten i prisbildningen 
och påverkar resursutnyttjandet negativt. Scenariot Utfasning av kärnkraft 
illustrerar prispåverkan när importbegränsningar har störst genomslag. 
Scenarierna Höga bränslepriser och Låga bränslepriser illustrerar istället prispåverkan 
när handelsbegränsningar i exportriktning har störst genomslag. 

Figur 13. Prispåverkan om handelskapaciteter reduceras mellan vissa elområden 2020 
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Handelskapacitet kan begränsas exempelvis för att hantera flaskhalsar inom ett 
elområde. Detta förfarande brukar benämnas som att flaskhalsarna flyttas till 
gränsen. Reduktion av import- eller exportkapaciteter syftar då till att minska 
flödet genom en intern flaskhals. En lägre kapacitet gör att handeln mellan 
områden blir mindre än vad som är fysiskt möjligt. Detta kan påverka 
prisvariationen eftersom möjligheten till prisutjämning blir lägre när kapaciteter 
begränsas. I tabell 7 presenteras olika volatilitetsindikatorer.  

Tabell 7. Volatilitets- och spridningsmått för timpriser i Utfasning av kärnkraft, max och begränsad 
handelskapacitet  

EUR/MWh 2020 2020 2020 2020 

Utfasning kärnkraft SE1 SE2 SE3 SE4 

Handelskapacitet Max Begr Max Begr Max Begr Max Begr 

Std avvik 8,3 9,4 8,3 9,5 8,8 10,8 8,9 11,0 

Var.koefficient (%) 13,7 15,4 13,7 15,4 14,1 17,0 14,3 17,2 

Medelpris 60,3 61,4 60,9 62,0 62,1 63,4 62,3 63,7 

Högsta pris 142,2 147,9 143,6 149,4 145,1 250,0 146,6 252,5 

Lägsta pris 12,5 12,5 12,7 12,53 12,8 12,7 12,7 12,5 

Timmar >100 EUR 6 18 7 27 10 42 11 48 

Timmar pris=0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Källa: Ei 

I Utfasning av kärnkraft ökar volatiliteten i alla svenska områden när 
handelskapaciteten begränsas. Vidare medför begränsningarna fler timmar med 
priser över 100 EUR/MWh samt att de högsta noterade priset blir högre i alla 
svenska elområden. 

I Höga bränslepriser ökar volatiliteten i alla svenska områden när 
handelskapaciteten begränsas. Antalet timmar med nollpriser ökar när 
handelskapaciteten begränsas. Detta är logiskt då Sverige är nettoexportör i 
scenariot.  

Tabell 8. Volatilitets- och spridningsmått för timpriser i Höga bränslepriser, max och begränsad 
handelskapacitet 

EUR/MWh 2020 2020 2020 2020 

Höga bränslepriser SE1 SE2 SE3 SE4 

Handelskapacitet Max Begr Max Begr Max Begr Max Begr 

Std avvik 11,5 11,6 11,6 11,8 11,9 12,1 12,0 12,2 

Var.koefficient (%) 25,0 26,0 25,0 26,1 25,2 26,4 25,2 26,4 

Medelpris 46,0 44,6 46,4 45,0 47,2 45,7 47,7 46,1 

Högsta pris 82,8 84,7 83,7 85,6 91,4 91,4 92,3 92,3 

Lägsta pris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Timmar >100 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 

Timmar pris=0 10 33 10 33 10 33 10 33 

Källa: Ei 
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Även i Låga bränslepriser stiger volatiliteten när handelskapaciteten begränsas. 
Antalet timmar med nollpriser ökar också.  

Tabell 9. Volatilitets- och spridningsmått för timpriser i Låga bränslepriser, max och begränsad 
handelskapacitet 

EUR/MWh 2020 2020 2020 2020 

Låga bränslepriser SE1 SE2 SE3 SE4 

Handelskapacitet Max Begr Max Begr Max Begr Max Begr 

Std avvik 3,6 4,0 3,7 4,1 3,8 4,2 3,9 4,3 

Var.koefficient (%) 16,9 19,1 17,1 19,3 17,5 19,7 17,5 19,7 

Medelpris 21,4 21,0 21,6 21,2 21,9 21,5 22,1 21,7 

Högsta pris 39,2 39,2 39,6 39,6 50,2 50,1 50,7 50,6 

Lägsta pris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Timmar >100 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 

Timmar pris=0 9 30 9 30 9 30 9 30 

Källa: Ei 

Sammantaget visar resultaten att prisernas årsmedelvärden sjunker i fallen Höga 
bränslepriser och Låga bränslepriser medan de stiger i Utfasning av kärnkraft. 

Försenade transmissionsinvesteringar 2030 
Investeringar i transmission tar vanligen lång tid att realisera. Det ligger många 
förstärkningar och nya förbindelser i scenarierna. För att analysera påverkan om 
nätet inte byggs ut i den takt som antagits har vi gjort en känslighetsanalys. för 
scenarierna För att ytterligare belysa utlandsförbindelserna betydelse för 
prisbildningen har scenarierna körts för 2030 men med antagandet att ingen 
utbyggnad av förbindelser sker efter 2020. Alla nya förbindelse och utökade 
kapaciteter efter 2020 för alla länder är alltså borttagna. För nordiskt 
vidkommande betyder det att följande projekt inte finns med: 

• Sverige-Tyskland (Hansa, 600 MW) 
• Norge-Storbritannien (NSN och North Connect; 1400+1400 MW) 
• Danmark-Storbritannien (Viking; 1000 MW) 
• Danmark-Tyskland (500 MW förstärkning Jylland (DK1-DE)) 
• Danmark-Tyskland (600 MW Kontiskan 2 (DK2-DE) 
• Danmark-Tyskland (400 MW Kriegers Flak, DK2-DE) 

Projekt som däremot finns med är Danmark-Nederländerna, Norge-Tyskland och 
förstärkningen mellan Danmark (Jylland) och Tyskland. Dessa antas vara i drift 
senast år 2020. 

Som framgår i tabell 10 blir det stor prispåverkan i samtliga scenarion. Det betyder 
att priset blir lägre i de svenska områdena om planerade utbyggnaderna under 
2020-talet inte fullföljs samtidigt som produktionskapaciteten utvecklas enligt 
antagandena i scenarierna. Prispåverkan är störst i de två scenarierna med höga 
bränsle- och CO2-priser.  
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Tabell 10. Grossistpriser och prisskillnad 2030 om ingen utbyggnad av förbindelser sker efter 2020, 
EUR/MWh 

Elområde Scenario Nät enligt plan Ingen utbyggnad 
ft r 2020 

Prisskillnad 

SE1 Utfasning kärnkraft 56,7 48,0 -8,7 

Höga bränslepriser 46,9 36,1 -10,8 

Låga bränslepriser 30,2 27,4 -2,8 

SE2 Utfasning kärnkraft 57,3 48,5 -8,9 

Höga bränslepriser 47,3 36,4 -10,9 

Låga bränslepriser 30,4 27,6 -2,8 

SE3 Utfasning kärnkraft 58,7 55,9 -2,8 

Höga bränslepriser 47,8 38,2 -9,6 

Låga bränslepriser 30,9 29,1 -1,8 

SE4 Utfasning kärnkraft 58,4 55,5 -2,9 

Höga bränslepriser 48,2 38,5 -9,7 

Låga bränslepriser 31,0 29,3 -1,7 

Källa: Ei 

Hydrologiska förhållanden 
Eftersom de hydrologiska förhållandena skiljer sig från år till år studerar vi hur 
utfallet förändras vid torr- respektive våtår. Figur 14 visar priserna för SE3 under 
olika hydrologiska förhållanden.  

Figur 14. Priser SE3 för olika hydrologisk situation per scenario (EUR/MWh) 

Källa: Ei 

Prispåverkan av varierande hydrologiska förhållanden är störst i Utfasning av 
kärnkraft och Höga bränslepriser. Eftersom grundförutsättningen är ett stort 
överskott i Höga bränslepriser och priset därigenom pressats under kolkondens i 
normalåret kommer en ändrad mängd vattenkraft att påverka mest i absoluta 
termer i detta scenario. Motsatt situation råder i Utfasning av kärnkraft och Låga 
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bränslepriser, i dessa är priset i normalåret redan nära gaskondenskrafts 90 
marginalkostnad. Med tillgång till ytterligare import av gaskraft kommer inte 
grossistpriset att öka så mycket vid torrår. Vid våtår kommer den ökande 
mängden vattenkraft ersätta utländsk gaskondenskraft och därmed sjunker 
årsmedelpriset närmare den rörliga kostnaden för kolkondens men inte så långt 
ner som till kostnaden för kolkondens.  

I tabell 11 visas hur olika hydrologiska förhållanden påverkar priset per elområde. 
Prisets känslighet för torrår respektive våtår är i stort sett densamma för alla 
scenarion och elområden. I Utfasning av kärnkraft blir priseffekten (prishöjningen) 
något lägre i SE4 än i de övriga. Med andra ord prisskillnaden mellan elområden 
minskar i fallet Utfasning av kärnkraft under ett torrår. 

Tabell 11. Priser vid olika hydrologiska förhållanden per scenario och svenskt elområde (EUR/MWh) 

Elområde Scenario Normalår Våtår Prisskillnad Torrår Prisskillnad 

SE1 Utfasning av kärnkraft 56,7 52,3 -4,4 62,3 5,6 

Höga bränslepriser 46,9 38,2 -8,6 54,4 7,5 

Låga bränslepriser 30,2 27,8 -2,3 32,5 2,3 

SE2 Utfasning av kärnkraft 57,3 52,8 -4,4 62,9 5,6 

Höga bränslepriser 47,3 38,6 -8,7 54,8 7,5 

Låga bränslepriser 30,4 28,1 -2,3 32,8 2,3 

SE3 Utfasning av kärnkraft 58,7 54,5 -4,2 63,9 5,2 

Höga bränslepriser 47,8 39,1 -8,7 55,4 7,6 

Låga bränslepriser 30,9 28,6 -2,3 33,2 2,3 

SE4 Utfasning av kärnkraft 58,4 54,3 -4,1 62,9 4,4 

Höga bränslepriser 48,2 39,4 -8,8 55,8 7,6 

Låga bränslepriser 31,0 28,8 -2,3 33,2 2,2 

Källa: Ei 

Volatilitet och bränslepriser 
Det talas mycket om förnybar kraft och hur den icke-planerbara produktionen 
påverkar volatiliteten Vi har gjort ett antal simuleringar för att visa på betydelsen 
av bränsle- och CO2-prisernas nivå för hur volatiliteten påverkas. I tabell 12 visas 
historisk volatilitet i absoluta termer och relativa termer för åren 2001-2015. 

Tabell 12. Historisk volatilitet 2001-2015 
 

Standardavvikelse Variationskoefficient 

2001 8,28 0,36 

2002 16,94 0,63 

2003 15,18 0,41 

2004 4,59 0,16 

2005 5,65 0,19 

2006 12,45 0,26 

2007 10,41 0,37 

90 Verkningsgrad 40 % för kolkondens och 54 % för gaskondenskraft. Rörlig kostnad 4 respektive 2 
euro/MWh. Kolkondens ligger då på cirka 23 euro/MWh i scenario Låga bränslepriser och 54 euro/MWh i 
scenario Utfasning av kärnkraft. Gaskondens ligger på nivån 32 respektive 66 euro/MWh. 
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Standardavvikelse Variationskoefficient 

2008 16,11 0,36 

2009 23,26 0,66 

2010 45,04 0,85 

2011 15,60 0,33 

2012 15,30 0,49 

2013 8,87 0,23 

2014 6,77 0,23 

2015 9,74 0,46 

Källa: Nord Pool, Ei 

Det är ett stort spann i absolut volatilitet (standardavvikelse) men också i den 
relativa volatiliteten (variationskoefficienten). År med höga priser tenderar ha hög 
absolut och relativ volatilitet. År 2015 som var ett år med relativt sett lågt 
prisavvikelse från det mönstret med en hög relativ volatilitet. En av orsakerna till 
hög volatilitet mätt som standardavvikelse kan vara en trend över året med stor 
skillnad mellan början och slutet av året. Volatiliteten mätt som variationer över 
dygnet eller veckan kan i ett sådant fall vara mindre. Den samlade 
elproduktionens mix mellan bränslebaserad produktion respektive förnybar kraft 
spelar en stor roll för hur volatiliteten utvecklar sig beroende på underliggande 
prisrörelser i bränslen och CO2-utsläpp. Nedan följer mer om detta. 

För att utröna bränsle- och CO2-prisernas inverkan på volatiliteten har vi kört 
scenario Höga bränslepriser med fyra olika nivåer på bränsle- och CO2-priser. Vi 
börjar med låga priser och ökar dem stegvis till CO2-priset når 30 EUR/ton. Vi 
börjar med låga priser som framgår av tabell 13 och ökar dem stegvis till ökar de 
sedan i två steg ungefär 50 procent vardera gång tills CO2-priset når 12 EUR/ton. 
Därefter i en sista simulering höjs CO2-priset rejält (250 procent) medan 
bränslepriserna höjs 15-20 procent.  

I tabell 13 redovisas resultaten av modellsimuleringarna. Både den absoluta och 
den relativa volatiliteten ökar med priserna på bränslen och CO2-utsläpp. Det som 
sedan händer vid en stor prisstegring av CO2-utsläpp och en mer måttlig 
prisökning av gas och kol är att den relativa volatiliteten sjunker igen. Det är 
intuitivt att timmarna med höga priser stiger från 3 till 23 timmar med priser över 
100 EUR/MWh. Mindre naturligt tycks en ökning av de timmar med mycket låga 
priser (noll). En tänkbar förklaring till detta är att produktion som dras ner när de 
absoluta prisskillnaderna är små (vid låga bränsle- och CO2-priser) inte dras ner 
när de absoluta prisskillnaderna är större (vid höga bränsle- och CO2-priser). Är 
prisskillnaderna mellan timmar stora kan det alltså vara lönsamt att undvika start- 
och stoppkostnader – produktionen fortgår och priserna går ner till noll. Detta sker 
inte i så hög utsträckning i Sverige men väl i till exempel Tyskland med stor 
installerad effekt i exempelvis kolkraftsanläggningar. 
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Tabell 13. Effekten av CO2- och bränslepriser på volatilitet och prisnivåer – räknat på ett scenario med sex 
reaktorer 

Bränsle- och CO2- 
prisers betydelse 
för volatilitet 

EUR/ton  EUR/ton EUR/ton EUR/ton 

Scenario 2030 Sex kärnkraftsaggregat CO2=5 CO2=8 CO2=12 CO2=30 

Pris SE3 (EUR/MWh) 24,4 32,9 38,3 52,3 

Standardavvikelse 8,1 11,8 15,8 19,0 

Variationskoeffcient 0,33 0,36 0,41 0,36 

Högsta pris 297 297 300 332 

Timmar > 100 EUR 3 10 11 23 

Timmar pris=0 115 138 137 149 

     

Kol (EUR/ton) 4 6 8 10,1 

Gas (EUR/MWh) 12 18 27 29 

Kolkondens* 19,7 28,0 37,2 55,9 

Gaskondens* 26,1 38,3 56,5 66,9 
*) Antaganden: kolkondens: Beräknas utifrån antagande om verkningsgrad 40 procent, rörlig Drift&Underhåll 4 EUR/MWh 
- Gaskondens: Beräknas utifrån antagande om verkningsgrad 54 procent, rörlig D&U 2 EUR/MWh 
 

Att den relativa volatiliteten blir lägre vid CO2-pris 30 EUR/MWh ska ses i ljuset av 
att det inbördes förhållandet mellan kolkondens och gaskondens ändras. Är 
skillnaden större, som vid CO2-pris 12 EUR/MWh blir också prissvängningarna 
större när den relativt dyrare gaskondens krävs för att upprätthålla balansen. 

Kraftvärme i fjärrvärmenäten i Sverige – scenario Låga bränslepriser 
Det finns exempel på att fjärrvärmeföretag i Sverige och utomlands som anger att 
de överväger att inte ersätta uttjänta kraftvärmeverk med nya utan i stället väljer 
att endast bygga en värmepanna91. 

Orsaken till detta anges av företagen vara låga elpriser. För att utröna 
priseffekterna av en minskad elproduktion från kraftvärmeverk i fjärrvärmenäten 
har en simulering gjorts där installerad effekt minskats med 1 000 MW för denna 
kategori. Industrins mottrycksproduktion är oförändrad. Kalkylen för ett 
industriföretag som har behov av både el och värme (i allmänhet ånga) är en annan 
och skiljer sig från fall till fall. Vi utgår alltså från att industrins 
mottrycksproduktion inte påverkas i lika höga grad som fjärmvärmeföretagens 
kraftvärmeproduktion. 

Med en minskad installerad effekt om 1 000 MW kraftvärme i fjärrvärmenäten 
skulle tillgänglig effekt vid en förbrukningstopp reduceras med antagen tillgänglig 
kapacitet (90 procent) det vill säga 900 MW. 

Resultaten från modellkörningar för scenariot Låga bränslepriser visar att priserna 
för SE1 och SE2 stiger med 0,4 EUR/MWh som årsmedelvärde och 0,5 EUR/MWh 
för SE3 och SE4. 

91 https://corporate.vattenfall.se/om-oss/for-leverantorer/miljardsatsning-i-uppsala/ 
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En annan konsekvens av låga elpriser är att lönsamheten för kondenskraftverk i 
hela Europa sjunker. I följande avsnitt tittar vi närmare på hur gas- och 
kolkraftverkens marginalkostnad förhåller sig till de priser som uppkommer i 
scenariot Låga bränslepriser. 

Produktionskällor i de närmaste grannländerna – scenario Låga bränslepriser 
Sverige blir alltmer integrerat med grannländerna varför utfallen beroende på 
utvecklingen för omvärldens produktionsresurser studeras i en känslighetsanalys. 
Det låga antalet timmar med priser långt över marginalkostnaden för kol- och 
gaskondens (se kapitel 4 i rapporten) antyder att antagandena i grundscenarierna 
innebär att systemet har goda produktionsresurser i form av kol- och gaskraft. I 
figur 15 visas priskurvor för scenariot Låga bränslepriser där risken för 
nedläggningar av konventionella produktionskällor förväntas vara störst. 
Priskurvorna är från de länder i Sveriges närområde som har ett betydande inslag 
av fossileldad elproduktion i produktionsmixen, det vill säga Finland, Danmark, 
Tyskland, Polen och Nederländerna. 

Figur 15. Priskurvor och kortsiktig marginalkostnad för kol- och gaskraft 

 

Marginalkostnaden är beräknad för två verkningsgradsnivåer för kolkraft: 35 och 
44 procent. För gaskraften har tre nivåer för verkningsgrad använts: 41, 50 och 54 
procent. Som jämförelse kan nämnas att det finns exempel på moderna 
kolkraftverk som byggs idag med en verkningsgrad på 46 procent och 
motsvarande siffra för moderna gaskraftverk är 58 procent. Rörliga drift- och 
underhållskostnader har inkluderats med 4 EUR/MWh för kolkraft och med 2 
EUR/MWh för gaskraft. Start- och stoppkostnader är inte inkluderade i redovisade 
beräkningen av marginalkostnaden. I vår scenarioanalys finns däremot start- och 
stoppkostnader med. 

Som framgår i figur 15 har kolkraft täckning för närmare 6 000 timmar i de länder 
som redovisas. 6 000 timmar brukar vara ett riktvärde för så kallad 
baskraftproduktion. För gaskraften blir antalet timmar där priset överstiger de 
rörliga kostnaderna färre än för kolkraften. För Tyskland, Danmark och 
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Nederländerna beräknas priset vara tillräckligt för täckning av de rörliga 
kostnaderna under cirka 3 000 timmar för anläggningar med minst 50 procent 
verkningsgrad. För Polen och Finland är antalet timmar med täckning för rörliga 
kostnader lägre och uppgår till cirka 2 000 timmar. Installerad effekt på denna nivå 
eller lägre är dock mycket låg (under 50 MW i respektive land).  

Installerad effekt för gaskraftverk med en verkningsgrad under 50 procent är i 
Tyskland 1 006 MW, Danmark och Nederländerna har inga gaskraftverk med en 
verkningsgrad under 50 procent. Slutsatsen blir att med de priser som gäller i 
scenariot Låga bränslepriser bedöms kolkraften komma upp i tillräckligt många 
drifttimmar medan drifttimmarna för gaskraften blir låga. 

Nya kablar från Sverige och mindre kärnkraft i Finland 
Svenska kraftnät gjorde uttalande i september 201692 om framtida möjliga 
kabelprojekt i Östersjön. De analyseraren förstärkning mellan SE3 och Finland och 
ytterligare en överföringsförbindelse till Baltikum. Förstärkningen till Finland är 
tänkt att vara 400 MW medan förbindelsen till Baltikum skulle vara på 700 MW. 

I Finland planerar företaget Fennovoima93, ägt av branschaktörer och till en del ägt 
av en anläggningens huvudleverantör (Rosatom), att bygga en kärnkraftsreaktor 
på 1 200 MW i norra Österbotten. Ett slutgiltigt tillstånd har ännu inte erhållits. 

Vi har gjort simuleringar för år 2030 med vår elmarknadsmodell för några 
alternativa scenarion för grundscenariona Utfasning av kärnkraft och Höga 
bränslepriser. De är dels med ovannämnda kablar och dels med mindre kärnkraft i 
Finland. I fallet mindre kärnkraft i Finland är inte Fennovoima med och reaktorn 
Lovisa 2 (488 MW) är också borttagen. Till sist har vi också beräknat priserna med 
en kombination av kablar och reducerad kärnkraft i Finland. 

  

92 SvD Energy Summit 
93 www.fennovoima.com 
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I figur 16 visas hur priserna påverkas för Sverige (SE3), Finland och de baltiska 
staterna. 

Figur 16. Scenario Utfasning av kärnkraft – priseffekter av fler kablar i Östersjön, mindre kärnkraft i Finland 
2030 (EUR/MWh) 

 

Som framgår i figur 16 har kärnkraften större betydelse. Nya kablar höjer  priserna 
i Finland i scenariot Utfasning av kärnkraft, men prispåverkan av mindre kärnkraft i 
Finland är större i scenariot. Baltikum påverkas också på liknande sätt, det vill 
säga får ett högre pris med en lägre installerad kapacitet kärnkraft i Finland. Fler 
kablar sänker deras priser. Storleksordningen på denna sänkning är ungefär den 
samma oberoende av nivån på kärnkraft i Finland. 

Figur 17. Höga bränslepriser - fler kablar i Östersjön, mindre kärnkraft i Finland 2030 (EUR/MWh) 
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Nya kablar höjer priserna i Sverige och Finland i scenariot Höga bränslepriser men 
effekten av mindre kärnkraft i Finland är större. Baltikum påverkas i större grad av 
nya kablar i detta scenario. Med nya kablar och mindre kärnkraft i Finland får 
Baltikum ungefär samma priser som i referensscenariot Höga bränslepriser. 

1.3 Referenskällor till indata i modellen 
Referensdata i modellen hämtas direkt eller bearbetas ur en mängd olika källor. 
Nedan följer de källor som leverantören använt sig av i uppbyggnaden av 
referensscenariona. 

Bränslepriser och exogena priser: IEA World Energy Outlook 2015, Montel 
forwardpriser. 

Förbrukning: Eurostat, ENTSO-E, IMF, stamnätsoperatörer. 

Produktionsanläggningar kapaciteter: Platts, Nationella planer för förnybar kraft 
(NREAP) samt andra uttalade mål efter 2020, stamnätsoperatörer, ENTSO-E. 

Transmissionsnät: ENTSO-E 2014 Ten Year National Development Plans, 
stamnätsoperatörers publicerade planer, Nord Pool. 

Vattenkraft: Nord Pool, NVE, Kraftverksförening/Svensk Energi, Finska 
miljöinstitutet, Eurostat, ENTSO-E. 

Produktion: Nord Pool, ENTSO-E, Eurostat. 
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2 Analys av intjäningsförmågan vid 
olika marknadsplatser och 
påverkan av andel variabel 
elproduktion  

Analysen i kapitel 6 i rapporten gällande lönsamheten att investera i befintliga och 
nya produktionsanläggningar år 2020 och år 2030 är baserad på simulerade 
elpriser i dagenföremarknaden. En risk med den här metoden är att en ökad andel 
variabel elproduktion kommer att påverka handelsmönstret med en ökad handel 
närmare leveranstimmen (Svenska Kraftnät, 2013). Huruvida de simulerade 
priserna är en rimlig utgångspunkt för att bedöma elproducenternas 
förutsättningar till lönsamhet undersöks här genom att analysera historisk data 
över hur omsättningen på intradags- och reglerkraftsmarknaden de senaste åren 
har utvecklats i förhållande till den totala elproduktionen under motsvarande 
period. Vi har valt att inte analysera bilateral handel eller forwardmarknaden. 
Bilateral handel sker i huvudsak inom koncerner eller mellan bolag som vill 
undvika transaktionsavgiften på organiserade marknadsplatser.   

Analysen görs genom att studera handelsstatistik från och med tidsperioden som 
börjar med elområdesreformen i november 2011 till och med maj 2016. Under den 
här tidsperioden har det skett en kraftig utbyggnad av variabel elproduktion vilket 
gör det möjligt att dra försiktiga slutsatser om hur en ökad variabel elproduktion 
har påverkat intäktsströmmarna för köpare och säljare på de olika 
marknadsplatserna.  

2.1 Historisk statistik 
Tabell 14 visar att det mesta av elproduktionen säljs på dagenföremarknaden eller 
genom bilaterala avtal. År 2015 producerades sammanlagt 153,5 TWh i Sverige, 
varav sammanlagt 3,7 TWh handlades på intradags- och balanskraftsmarknaden 
(representeras av reglerkraftsmarknaden). Det vill säga cirka två procent av den 
totala produktionen omsattes på dessa marknadsplatser. Övriga 98 procent 
omsattes på elbörsen eller via bilateral handel.  
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Tabell 131. Omsättning på intradags- och reglerkraftsmarknaden i och total produktion för helåren  
2012-2015 

År Total produktion Intradagsmarknaden Reglerkraftsmarknaden 

 Volym 
(TWh) 

Värde 
(mEUR) 

Volym i TWh 
(andel av total 
volym) 

Omsättning i 
mEUR 
(andel av total 
omsättning) 

Volym94 i TWh 
(andel av total 
volym) 

Omsättning i 
mEUR 
(andel av total 
omsättning) 

2012 156,7 5 225,6 1,3 (0,8%) 43,0 (0,8%) 1,8 (1,1%) 59,8 (1,1%) 

2013 143,7 5 758,7 1,5 (1,0%) 61,4 (1,1%) 1,7 (1,2%) 66,6 (1,2%) 

2014 145,5 4 607,7 1,6 (1,1%) 51,4 (1,1%) 1,5 (1,0%) 48,9 (1,1%) 

2015 153,5 3 425,3 1,9 (1,2%) 44,2 (1,3%) 1,8 (1,2%) 38,0 (1,1%) 

Källa: Datat är baserat på avräknad produktion från Svenska kraftnät och priserna kommer från Nord Pool 
Spot, bearbetat av Ei. 

Volymerna på intradagsmarknaden har ökat något under den studerade 
tidsperioden, upp från 1,3 TWh år 2012 till 1,9 TWh år 2015. Detta motsvarar en 
ökning från 0,8 procent till 1,2 procent av produktionen. Det kan finnas flera 
förklaringar till den här ökningen. Det kan bero på en ökad kapacitet installerad 
variabel elproduktion men det kan lika gärna bero på ändrade handelsstrategier 
hos kraftproducenterna eller förbrukarna och deras balansansvariga, eller andra 
faktorer. Vi ska i det följande närmare analysera utvecklingen på intradags-
marknaden. 

Omsättningen på reglerkraftsmarknaden utgörs av de svenska marknadsbuden i 
den manuella balansregleringen och inkluderar därmed inte den så kallade 
specialregleringen som görs av nätskäl. Omsättningen av de svenska 
marknadsbuden visar ingen trendmässig upp- eller nedgång under den studerade 
tidsperioden, varken i absoluta eller relativa termer. Svenska kraftnät uppger dock 
att specialregleringen har ökat och står nu för en allt större del av 
reglerkraftsmarknaden, framförallt i Norge.95 En potentiell brist med att avgränsa 
analysen till den svenska reglerkraftsmarknaden är att balansregleringen är ett 
gemensamt nordiskt ansvar, det vill säga avropade reglerresurser i de svenska 
elområdena behöver inte orsakas av obalans i densamma. Svenska kraftnät har 
dock noterat vissa trender för omsättningen på reglerkraftsmarknaden för 
reglering inom Sverige som inte kan ses på nordisk nivå, exempelvis en ökad andel 
nedreglering.96  

  

94 Omsättningen på reglerkraftsmarknaden definieras i den här rapporten som omsättningen av alla 
avropade upp- och nedregleringsbud i Sverige per timme. 
95 Mailkonversation med Anders Nilsberth, Svenska kraftnät. 
96 Ibid. 
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2.2 Total produktion och förnybar variabel elproduktion 
Sedan införandet av elcertifikatsystemet i maj 2003 har den förnybara variabla 
elproduktionen ökat markant. Figur 18 visar hur förnybar elproduktion har per 
månad förhållit sig till den totala elproduktionen under perioden november 2011 
till och med maj 2016. 

Figur 328. Förnybar variabel elproduktion från sol och vind (RES prod) per månad samt total elproduktion 
per månad i elområde SE1-SE4 

 
Källa: Svenska kraftnät, egen bearbetning 

I Figur 18 visas att förnybar elproduktion i elområde SE1-SE4 har ökat under den 
studerade tidsperioden. Årsproduktionen av el från sol och vind i Sverige har ökat 
från 7,3 TWh 2012 till 16,8 TWh 2015. Andelen variabel elproduktion har ökat 
medan den totala produktionen varit snarlik under perioden.  

2.3 Analys av intäktsströmmar på olika marknadsplatser 
Vi kommer i det följande att analysera prisutvecklingen på olika marknadsplatser 
från och med november 2011 till och med maj 2016.  

Prisutveckling på dagenföremarknaden 
En prisvaraktighetskurva ger insikt i hur många timmar som planerbar 
elproduktion är lönsam (eller ”in-the-money”) på dagenföremarknaden. Figur 19 
visar hur prisvaraktighetskurvan för elområde 3 har sett ut under perioden 2012 
till och med år 2015. 
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Figur 19. Prisvaraktighetskurvor för elområde SE3 för åren 2012 till och med 2015 

 

Källa: Nord Pool, egen bearbetning 

Ytan mellan prisvaraktighetskurvan och kraftslagets rörliga kostnader för 
elproduktion anger kraftslagets lönsamhet under året. Prisvaraktighetskurvornas 
utseende har inte ändrats nämnvärt under den studerade tidsperioden, förutom de 
vertikala skift neråt som indikerar att grossistpriset har blivit lägre de senaste åren.  

Intradagsmarknaden och reglerkrafsmarknaden 
Intradags- och reglerkraftsmarknaderna är omsättningsmässigt väldigt små i 
förhållande till de volymer som omsätts i dagenföremarknaden. Klockan 12.00 
dagen innan leveransdygnet skall alla köp- och säljbud vara inlämnade till dagen-
föremarknaden. Detta innebär att alla aktörer måste förlita sig på en 
produktionsprognos eller förbrukningsprognos med en tidshorisont på mellan 12-
36 timmar, beroende på vilken leveranstimme som avses. Efterhand som 
respektive leveranstimme närmar sig, minskar prognoshorisonten och med den 
osäkerheten i prognoserna.  

Således får till exempel en vindkraftproducent allt bättre information om vilken 
produktion denne kan förvänta sig under varje leveranstimme. Visar det sig att 
vindkraftproducenten sålt för mycket eller för lite på dagenföremarknaden i 
förhållande till prognostiserat utfall, kan denne, fram till en timme innan aktuell 
leveranstimme, handla på intradagsmarknaden för att kompensera för dessa 
avvikelser. 45 minuter innan respektive leveranstimme blir de produktions- och 
förbrukningsplaner de balansansvariga skickat in till Svenska Kraftnät bindande, 
och grundläggande för avräkningen (Svenska Kraftnät, 2013). Figur 20 illustrerar 
vilka prognoshorisonter som en vindkraftsproducent måste förhålla sig till.  
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Figur 20. Prognoshorisonter som en vindkraftsproducent måste förhålla sig till97 

 

Källa: Svenska Kraftnät (2013) 

Om alla aktörer följer de regler som finns för elmarknaden och har tillgång till 
kontinuerligt uppdaterade prognoser, bör det aggregerade prognosfelet för 
vindkraften i driftskedet vara lika stort som det aggregerade prognosfelet 1-2 
timmar innan leveranstimmen. Om aktörerna inte uppdaterar sina 
produktionsplaner på intradagsmarknaden kommer det aggregerade prognosfelet 
att vara densamma som prognosfelet kl 12.00 dagen innan leveransdygnet.  
  
Mot bakgrund av syftet med denna rapport är det intressant att se hur omsättning 
och priser har utvecklats de senaste åren.  

Variabel elproduktion och omsättning på intradags- och 
reglerkraftsmarknaden  

Tabell 14 (Omsättning på intradags- och reglerkraftsmarknaden i förhållande till 
total produktion för helåren 2012-2015) indikerade att omsättningen på 
Intradagsmarknaden i Sverige har ökat mellan 2012 och 2015.  

Vindkraftsproducenternas behov av att korrigera sina produktionsplaner på 
intradagsmarknaden beror på i vilken utsträckning produktionsprognoserna 
ändras närmare leveranstimmen. Figur 21 visar hur omsättningen per 
leveranstimme på intradagsmarknaden har fördelat sig mellan 2010 och 2016. Ju 
längre tid som förflutit sedan produktionsplanerna lämnades in till 
dagenföremarknaden desto större är handeln. Detta samband tyder på att behovet 
av att uppdatera sina produktionsplaner ökar ju längre prognoshorisonten är. 
Sambandet indikerar även att de balansansvariga kontinuerligt uppdaterar sina 
produktionsplaner allt eftersom prognoserna uppdateras. Samtidigt visar det att 
endast ett mindre antal av aktörerna är aktiva på intradagsmarknaden under 
nattetid. 

97 Elbas är en intradagsmarknad som organiseras av Nord Pool. 
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Figur 21. Sammanlagd omsättning på intradagsmarknaden per leveranstimme mellan januari 2010 till och 
med maj 2016 

 

Källa: Nord Pool, egen bearbetning 

Storleken på prognosfelet kl. 12.00 dagen innan leveransdygnet, och behovet av att 
uppdatera sina produktionsplaner på intradagsmarknaden, beror på den 
installerade kapaciteten vindkraft samt vindprognosernas noggrannhet. 
Sambandet mellan prognosfelets storlek och installerad kapacitet vindkraft är inte 
linjär på grund av sammanlagring mellan olika vindkraftsparker (Statens 
energimyndighet, 2014).98 Denna sammanlagring ökar ju större geografisk yta som 
är sammankopplad. Den teknologiska utvecklingen har sannolikt även bidragit till 
att göra vindprognoserna bättre över tid.  

Eftersom vi inte har tillgång till vindkraftsproducenternas produktionsplaner så 
kan vi inte analysera hur prognosfelet, och behovet av att uppdatera sina 
produktionsplaner, har utvecklats över tid. Däremot kan vi indirekt analysera 
frågan genom utvärdera hur andelen variabel elproduktion har påverkat 
prisbildningen på intradags- och reglerkraftsmarknaden.  

Prisbildning på intradags- och reglerkraftsmarknaden  
Priset på respektive marknadsplats bestäms i skärningspunkten mellan utbud och 
efterfrågan. Prispremien för en aktör av att vara aktiv på intradagsmarknaden och 
reglerkraftsmarknaden istället för att sälja sin elproduktion på dagenföre-
marknaden kan något förenklat beskrivas som den absoluta prisskillnaden mellan 
respektive marknadsplats och dagenföremarknaden.99 Höga prispremier skulle 
exempelvis kunna resultera i att topplastproduktion som inte fått tillslag på 
dagenföremarknaden får tillslag på intradags- eller reglerkraftsmarknaden.  

Om en ökad andel variabel elproduktion leder till ett ökat behov för 
balansansvariga att uppdatera sina produktionsplaner kan det att leda till ökade 
prispremier på intradagsmarknaden. Behovet av reglerresurser på 
reglerkraftsmarknaden beror på i vilken utsträckning marknadsaktörerna 

98 Sammanlagringeffekten för vindkraftsproduktionen ökar med antalet vindkraftverk eftersom vissa 
kraftverk producerar mer än prognostiserat medan andra kraftverk producerar mindre än 
prognostiserat. Felprognoser hos enskilda vindkraftverk får därmed ett mindre genomslag ju fler 
vindkraftverk som ingår i produktionsprognosen. 
99 Priset på intradagsmarknaden beräknas som det viktade genomsnittspriset av alla säljtransaktioner 
per timme inom ett elområde. Priset på reglerkraftsmarknaden har här antagits vara reglerkraftspriset.  
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uppdaterar sina produktionsplaner genom handel på intradagsmarknaden, samt 
noggrannheten i produktions- och förbrukningsprognoserna vid tidpunkten för 
stängningen av intradagsmarknaden. 

Figur 22 illustrerar hur den genomsnittliga prispremien per månad och elområde 
har utvecklats på intradagsmarknaden (ID) samt reglerkraftsmarknaden (RK) 
sedan elområdesreformen som genomfördes i november 2011. Prispremien är i 
allmänhet lägre på intradags- jämfört med reglerkraftsmarknaden. Utifrån 
resultaten som presenteras i Figur 22 indikeras att prispremierna har varit relativt 
konstant under den studerade tidsperioden.  

Figur 22. Genomsnittligt prispremium i EUR per månad på intradags- och reglerkraftsmarknaden för 
elområde SE1-SE4 

 

Analys och slutsats 
Den absoluta majoriteten av produktionen (98 procent) handlas på dagenföre-
marknaden eller genom bilaterala kontrakt. Det innebär att huvuddelen av en de 
flesta producents inkomster kommer från handeln på dessa marknader. Detta 
anser vi vara ett stöd för att valet att basera den framåtblickande analysen om 
kraftproducenternas lönsamhet att investera i befintliga samt nya 
produktionsanläggningar 2020 och 2030 på simuleringar av intäkter från 
dagenföremarknaden.  

Vidare ger analysen i detta avsnitt stöd för att priset på dagenföremarknaden utgör 
en bra prediktor för priserna på intradags- samt reglerkraftsmarknaden. De 
simulerade intäkterna på dagenföremarknaden utgör därmed en rimlig 
uppskattning av elproducenternas intjäningsförmåga på intradags- och 
reglerkraftsmarknaden.  
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3 Effektbalans 

För att analysera effekttillgången vid hög förbrukning gör vi en kalkyl 
motsvarande den som Svenska kraftnät gör inför varje vinter.100 Vår analys görs 
både nationellt och regionalt. 

I Svenska kraftnäts uppföljning görs inför varje vinter bedömningar om det 
föreligger risk för effektbrist under en normal respektive 10-årsvinter. Grunden för 
analysen är installerad effekt och hur stor mängd av den som förväntas vara 
tillgänglig i en topplastsituation. I tabell 15 redovisas Svenska kraftnäts 
sammanställning inför vintern 2016/2017.  

Tabell 15. Förväntat behov av nettoimport (MWh/h) per elområde vintern 2016/2017 vid normal- 
respektive tioårsvinter enligt Svenska kraftnät 

 Tillgäng. prod. Normal-vinter Tioårs-vinter Normal- 
vinter 

Tioårs-vinter 

SE1 4 679 -1 600 -1 700 3 079 2 979 

SE2 7 517 -3 000 -3 200 4 517 4 317 

SE3 13 247 -16 500 -17 500 -3 253 -4 253 

SE4 1 710 -4 800 -5 000 -3 090 -3 290 

Summa 27 153 -25 900 -27 400 1 253 -247 

Källa: Svenska kraftnät 

3.1 Nationell effektbalans 2020 och 2030  
För att skapa en bild av effektbalansen krävs uppgifter om installerad effekt, 
förbrukning och överföringskapacitet. Eftersom inte alla anläggningar och 
överföringskapaciteter alltid är tillgängliga krävs också en bedömning av 
tillgängligheten.  

I modellen som använts för simuleringar i denna rapport distribueras 
förbrukningen enligt en profil motsvarande ett normalår och fångar därmed inte 
en ansträngd situation. Vi har därför utgått från senaste beräknade 
maxförbrukning som Svenska kraftnät använt och räknat upp den till nivåer för 
2020 och 2030. Det resulterar i en förbrukningstopp motsvarande en tioårsvinter på 
27 800 MW år 2020 och en nivå på 28 400 MW år 2030.101  

  

100 Svenska kraftnät gör årligen en uppföljning av effektbalansen i Sverige, se Svenska kraftnät 
(http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/160627-kraftbalansen---rapport.pdf) 
101 Med en tioårsvinter menas en tredygnsmedeltemperatur som statistiskt återkommer vart tionde år. 
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Hur mycket kondenskraft och gasturbiner som kommer att finnas tillgängliga i 
framtiden är osäkert. Vi inleder därför analysen med att redovisa våra 
modellantaganden avseende produktionskapacitet. I uppgifterna ingår gasturbiner 
som idag är kontrakterade som störningsreserver för stamnätet. De tillgängligheter 
som antagits för respektive produktionsslag framgår i tabell 16.102 Installerade 
effekt i scenarierna redovisas i kapitel 3 i huvudrapporten.  

Tabell 16. Installerad effekt i Sverige, MW 

     2020      2030  

 Utfasning av 
kärnkraft 

Höga/Låga 
bränslepriser 

Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
bränslepriser 

Tillgäng. 
höglast  

Vattenkraft 16 301 16 301 16 301 16 301 16 301 85 % 

Vindkraft 6 887 6 887 16 205 11 811 11 811 11 % 

Kärnkraft 0 7 555 0 6 852 2 570 90 % 

Kraftvärme (CHP) 5 501 5 501 5 554 5 554 5 554 90 % 

Kondenskraft+GT 2 928 2 928 1 951 1 951 1 951 90 % 

Summa 31 617 39 172 40 011 42 469 38 187  

Källa: Ei, Sweco och Svenska kraftnät 

Effektbalansen på nationell nivå utan hänsyn till det underliggande nätet och 
möjligheterna att föra kraft från ett område till ett annat redovisas i figurerna 
nedan. Kondenskraft finns med i balanserna i simuleringarna. Den får dock inte 
tillslag i simuleringen för 2020, men får tillslag i begränsad omfattning 2030 
(mindre än 200 MW) i Utfasning av kärnkraft och i Låga bränslepriser.  

I figur 23 visas situationen för 2020. I Utfasning av kärnkraft blir det ett stort gap 
mellan tillgänglig produktionskapacitet och den maximala förbrukningen 
tioårsvintern. Underskottet utan kärnkraft beräknas till mellan 5 600 och 8 200 MW 
beroende på om man räknar med kondenskraft och gasturbiner eller inte.  

  

102 Tillgängligheten motsvarar de antaganden Svenska kraftnät har i den årliga uppföljningen av 
effektbalansen. Andra tillgängligheter skulle kunna påverka resultatet. Det finns ytterligare 
estimeringar Söder (https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:727697/FULLTEXT01.pdf) av 
tillgängligheterna. I denna rapport gör vi det förenklade antagandet att följa Svenska kraftnäts 
uppgifter om produktionens tillgänglighet men resonerar kvalitativt i analysen av regionala 
effektbalanser.  
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Figur 23. Effektbalans nationell nivå utan hänsyn till överföringskapacitet 2020 

Källa: Ei och baserad på underlag från Sweco och Svk 

De två scenarierna med 7 tillgängliga kärnkraftsaggregat uppvisar ett överskott på 
1 200 MW med kondenskraft och gasturbiner tillgängliga. Utan dessa 
produktionsslag blir det i stället ett underskott på 1 400 MW. Dessa skulle kunna 
täckas av andra resurser så som förbrukarflexibilitet i motsvarande mängd. 

Effektreserven antas vara i drift i enlighet med förlängningen till 2025 varför delar 
av kondenskraften kan förväntas ingå i den. I Utfasning av kärnkraft krävs import 
för att balansera utbud och efterfrågan i en timme med en förbrukning 
motsvarande en tioårsvinter. 
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Figur 24. Effektbalans nationell nivå utan hänsyn till överföringskapacitet 2030 

Källa: Ei och baserad på underlag från Sweco och Svk 

I den nationella balansen för 2030 förutsätts import till Sverige samtliga scenarier. 
Räknas kondensen bort ökar underskottet i Sverige och det behövs ca 2 000 MW 
import i Höga bränslepriser. Cirka 6 000 MW i Låga bränslepriser med två reaktorer 
och utan reaktorer behövs knappt 7 800 MW för att balanserna ska gå ihop.  

I Utfasning av kärnkraft byggs vindkraften ut för att ersätta kärnkraften avseende 
energi. Effektmässigt blir det däremot ett underskott om låg vindkraftproduktion 
sammanfaller med hög förbrukning. Vid en effekttopp motsvarande en uppskattad 
10-årsvinter är underskottet mellan 6 000 och 7 700 MW. Som synes är underskottet 
större 2030 än 2020 om kondenskraft och gasturbiner räknas in. Detta beror främst 
på antagandet om nedläggning av Karlshamn 2 och 3. 

I Låga bränslepriser är situationen likartad. Underskottet är betydande oavsett om 
kondenskraft och gasturbiner räknas in. Nivån är 4 200-5 900 MW. 

I Höga bränslepriser är Sverige nära balans utan överföring om kondenskraft och 
gasturbiner räknas in. Utan dessa produktionsslag är det beräknade nationella 
underskottet cirka 2 100 MW. 

Att betrakta effektbalansen på nationell nivå utan hänsyn överföringsmöjligheter 
är en förenkling av faktiska förhållanden. Det finns trånga sektorer i 
överföringssystemet som gör att det inte går att överföra obegränsat med el från en 
plats till en annan. Sverige är indelat i elområden för att hantera begränsningar i 
överföringskapaciteten. För att skapa en mer realistisk bild av effektsituationen 
analyseras regional effektbalanser mer ingående. 
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3.2 Regionala effektbalanser 
I avsnittet om nationell effektbalans finns uppgifter om installerad effekt 
i Sverige. För att analysera regional effektbalans behövs uppgifter om 
installerad effekt per elområde. Eftersom fokus i denna analys är på 
regional effektbalans med en ökad andel variabel elproduktion studeras 
2030. I tabell 17 – tabell 20 redovisas antagen installerad effekt och hur 
mycket per produktionsslag som förväntas vara tillgängligt vid en 
effekttopp. Notera att kondenskraft och gasturbiner inte ingår.  
Utnyttjandet av ren kondenskraft eller gasturbiner i Sverige är försumbar 
i modellresultaten. Däremot körs mycket gaskraft (Öresundsverket och 
Ryaverket). Kapaciteten för dessa gaskraftverk är i tabellerna inkluderad 
i Kraftvärme (CHP). Kondenskraftens och gasturbinernas ekonomiska 
lönsamhet diskuteras i kapitel 6 i huvudrapporten. 

Tabell 17. Installerad och tillgänglig produktionskapacitet i SE1 2030, MW 

   Installerad effekt    Tillgänglig effekt 

 Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
bränslepriser 

Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
bränslepriser 

Vattenkraft 5 306 5 306 5 306 4 510 4 510 4 510 

Vindkraft 2 438 1 563 1 563 268 172 172 

Kärnkraft 0 0 0 0 0 0 

Kraftvärme (CHP) 225 225 225 203 203 203 

Summa 7 969 7 094 7 094 4 981 4 885 4 885 

Källa: Ei med utgångspunkt i underlag från Sweco 

Tabell 18. Installerad och tillgänglig produktionskapacitet i SE2 2030, MW 

   Installerad effekt     Tillgänglig effekt 

 Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
bränslepriser 

Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
bränslepriser 

Vattenkraft 8 159 8 159 8 159 6 935 6 935 6 935 

Vindkraft 4 938 4 063 4 063 543 447 447 

Kärnkraft 0 0 0 0 0 0 

Kraftvärme (CHP) 637 637 637 573 573 573 

Summa 13 734 12 859 12 859 8 052 7 955 7 955 

Källa: Ei med utgångspunkt i underlag från Sweco 

Tabell 19. Installerad och tillgänglig produktionskapacitet i SE3 2030, MW 

   Installerad effekt    Tillgänglig effekt 

 Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
bränslepriser 

Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
bränslepriser 

Vattenkraft 2 441 2 441 2 441 2 075 2 075 2 075 

Vindkraft 4 571 3 249 3 249 503 357 357 

Kärnkraft 0 6 852 2 570 0 6 167 2 313 

Kraftvärme (CHP) 3 586 3 586 3 586 3 227 3 227 3 227 

Summa 10 598 16 128 11 846 5 805 11 826 7 973 

Källa: Ei med utgångspunkt i underlag från Sweco 
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Tabell 20. Installerad och tillgänglig produktionskapacitet i SE 4 2030, MW 

   Installerad effekt    Tillgänglig effekt 

 Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
bränslepriser 

Utfasning av 
kärnkraft 

Höga 
bränslepriser 

Låga 
bränslepriser 

Vattenkraft 395 395 395 336 336 336 

Vindkraft 4 258 2 936 2 936 468 323 323 

Kärnkraft 0 0 0 0 0 0 

Kraftvärme (CHP) 1 227 1 227 1 227 1 104 1 104 1 104 

Summa 5 880 4 558 4 558 1 908 1 763 1 763 

Källa: Ei med utgångspunkt i underlag från Sweco 

Förbrukning 
För att bedöma effektbalansen inom de olika scenarierna görs en uppskattning av 
effektbehovet inom respektive elområde. Vi har därför utgått från senaste 
beräknade maxförbrukning som Svenska kraftnät använt och räknat upp den 2030. 
För en normal vinter antas därför det maximala effektuttaget uppgå till 27 000 
MW. För en tioårsvinter antas förbrukningen vara cirka 5 procent högre vilket ger 
ett maximalt effektuttag för Sverige om 28 400 MW. Störst förbrukning sker i 
elområde SE3 följt av SE4.  Som en jämförelse ingår de högsta 
förbrukningsvärdena under perioden 2011-11-01 tom 2016-09-23. För elområde SE1 
och SE2 är de historiska maxvärdena högre än för normal och tioårsvinter. Det 
skiljer nästan 500 MW mellan det högsta och näst högsta för elområde SE1 och 
nästan 500 MW mellan det högsta och den tionde högsta noteringen för elområde 
SE2. Det tionde högsta värdet är 2 059 MW (SE1) och 3 164 MW (SE2). För 
elområde SE3 och SE4 ligger de historiskt högsta värdena inom spannet i 
antagandena för en normal eller tioårsvinter. 

Tabell 21. Effektuttag per elområde, MW 

 Antaganden Historisk jämförelse  

 Normalvinter Tioårsvinter Högsta Datum Timme 

SE1 1 578 1 660 2175103 2012-01-12 12 

SE2 2 919 3 070 3 643 2016-03-30 9 

SE3 17 347 18 247 17 677 2016-01-16 9 

SE4 5 156 5 424 5 163 2012-02--03 9 

Summa 27 000 28 401 28 658   

Källa: Egna beräkningar utifrån underlag från Sweco samt statistik från Nord Pool.  

Det kan diskuteras om en summering av de historisk högsta värdena är rimlig då 
det förutsätter att hela Sverige drabbas av kyla samtidigt. Den kan åtminstone ses 
som en kontroll av rimligheten i övriga antaganden. En jämförelse med historiskt 
maximum för hela Sverige kan också göras. Den enligt Svenska kraftnät högsta 
historiska förbrukningen inträffade i februari 2001 och var 27 000 MW.  

103 I statistiken finns en notering om 2650 MW timme 16 2014-04-30. Detta värde avviker kraftigt från 
angränsande timmar och närliggande dagar varför vi istället inkluderar den näst högsta förbrukningen.  
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Balanser utan överföring  
Genom att kombinera antagen tillgänglig produktionskapacitet med olika 
antaganden om maximalt effektuttag per elområde beräknas individuella 
elområdesbalanser 2030. Förbrukningsflexibilitet ingår inte eftersom vi här 
fokuserar på produktionskapaciteten. Förbrukningsflexibilitet skulle stärka de 
individuella balanserna. 
 
I tabell 22 presenteras balanser med antaganden motsvarande Utfasning av 
kärnkraft. De två norra elområdena visar fristående positiva balanser. Det betyder 
att områdena antas ha ett överskott på effekt en normalvinter, tioårsvinter eller 
högsta historiska timme. SE3 och SE4 är underskottsområden avseende effekt och 
har båda behov av överföring för att balans ska nås.  

Tabell 22. Effektbalans utan överföring Utfasning av kärnkraft 2030, MW 

  Elförbrukning Balans/behov av nettoimport 

 Tillgäng. 
prod. 

Normal- 
vinter 

Tioårs- 
vinter 

Högsta 
historiskt 

Normal- 
vinter 

Tioårs- 
vinter 

Högsta 
historiskt 

SE1 4 981 1 578 1 660 2 175 3 403 3 321 2 806 

SE2 8 052 2 919 3 070 3 643 5 133 4 982 4 409 

SE3 5 805 17 347 18 247 17 677 -11 542 -12 442 -11 872 

SE4 1 908 5 156 5 424 5 163 -3 248 -3 516 -3 255 

Summa 20 746 27 000 28 401 28 658 -6 254 -7 655 -7 912 

Källa: Ei med utgångspunkt i underlag från Sweco samt statistik från Nord Pool 

 
I Höga bränslepriser förutsätts överföring till SE3 och SE4 för att uppnå effektbalans 
oavsett väderförhållanden. SE1 och SE2 är också i detta scenario 
överskottsområden. Det samlade behovet av import är lägre än i Utfasning av 
kärnkraft. 

Tabell 23. Effektbalans utan överföring Höga bränslepriser 2030, MW 

  Elförbrukning Balans/behov av nettoimport 

 Tillgäng. 
prod. 

Normal- 
vinter 

Tioårs- 
vinter 

Högsta 
historiskt 

Normal- 
vinter 

Tioårs- 
vinter 

Högsta 
historiskt 

SE1 4 885 1 578 1 660 2 650 3 306 3 225 2 235 

SE2 7 955 2 919 3 070 3 643 5 037 4 885 4 312 

SE3 11 826 17 347 18 247 17 677 -5 521 -6 421 -5 851 

SE4 1 763 5 156 5 424 5 163 -3 393 -3 661 -3 400 

Summa 26 429 27 000 28 401 29 133 -571 -1 972 -2 704 

Källa: Ei med utgångspunkt i underlag från Sweco samt statistik från Nord Pool 

 
I Låga bränslepriser förutsätts överföring till SE3 och SE4 för att uppnå effektbalans 
oavsett väderförhållanden. SE1 och SE2 är fortsatt överskottsområden. Det 
samlade behovet av import är lägre än i Utfasning av kärnkraft men högre än i Höga 
bränslepriser. Det större behovet av import för SE3 jämfört med Höga bränslepriser 
förklaras av en lägre andel kärnkraft.  
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Tabell 24. Effektbalans utan överföring Låga bränslepriser 2030, MW 

  Elförbrukning Balans/behov av nettoimport 

 Tillgäng. 
prod. 

Normal- 
vinter 

Tioårs- 
vinter 

Högsta 
historiskt 

Normal- 
vinter 

Tioårs- 
vinter 

Högsta 
historiskt 

SE1 4 885 1 578 1 660 2 650 3 306 3 225 2 235 

SE2 7 955 2 919 3 070 3 643 5 037 4 885 4 312 

SE3 7 973 17 347 18 247 17 677 -9 375 -10 274 -9 704 

SE4 1 763 5 156 5 424 5 163 -3 393 -3 661 -3 400 

Summa 22 576 27 000 28 401 29 133 -4 424 -5 825 -6 557 

Källa: Ei med utgångspunkt i underlag från Sweco samt statistik från Nord Pool 

Effektbalanser med överföring 
En osäkerhetsfaktor är hur mycket kapacitet som kan överföras mellan elområden i 
framtiden. I scenarierna antas att maximala överföringskapaciteter finns 
tillgängliga året runt. Genomgången av historiska handelskapaciteter visar att den 
ofta är begränsad mellan vissa områden.  

I en bedömning av de regionala effektbalanserna behövs en uppskattning av hur 
mycket överföringskapacitet som finns tillgänglig i ansträngda situationer. I 
figur 25 – figur 28 visas de sammanlagda handelskapaciteterna för import 
respektive export under de hundra timmar med högst förbrukning inom ett 
specifikt elområde.104 

För SE1 är variationen i den sammanlagda kapaciteten låg, skillnaden mellan 
högsta och lägsta värde är 100 MW i importriktningen. I exportriktningen är 
variationen större och skillnaden mellan högsta och lägsta värde är 390 MW. 
Tillgängligheten för de sammanlagda handelskapaciteterna var 99 procent i 
riktningen till SE1 och 98,5 procent i riktningen från SE1.105 

  

104 För SE1 ingår förbindelser med följande elområden: FI, NO4 och SE2. För SE2 ingår förbindelser med 
följande elområden SE1, SE3, NO3 och NO4. För SE3 ingår förbindelser med följande elområden: SE2, 
SE4, FI, DK1 och NO1. För SE4 ingår förbindelser till följande elområden: SE3, DK2, PL, DE och LT. 
105 Tillgängligheten beräknades som medelkapacitet dividerat medhögsta sammanlagda 
handelskapacitet dessa hundra timmar. 
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Figur 25. Handelskapacitet 100 högsta förbrukningstimmarna SE1 mellan 2011-11-01 -2016-09-23 

Källa: Nord Pool, egna beräkningar 

För SE2 skiljer det 300 MW mellan högsta och lägsta handelskapacitet i 
importriktningen. Noterbart är att handelskapaciteten endast ändras under en av 
de studerade timmarna. I exportriktningen är skillnaden den mellan högsta och 
lägsta värde 700 MW. Tillgängligheten på sammanlagda handelskapaciteter var 
99,9 procent för import och 97,1 procent för export.  

Figur 26. Handelskapacitet 100 högsta förbrukningstimmarna SE2 mellan 2011-11-01-2016-09-23 

 
 

 
Källa: Nord Pool, egna beräkningar 

För SE3 skiljer det 1 950 MW mellan högsta och lägsta handelskapacitet i 
importriktningen. I exportriktningen är skillnaden den mellan högsta och lägsta 
värde 1 395 MW. Tillgängligheten för sammanlagda handelskapaciteter var 92,5 
procent för import och 97,8 procent för export. 
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Figur 27. Handelskapacitet 100 högsta förbrukningstimmarna SE3 mellan 2011-11-01-2016-09-23 

 
Källa: Nord Pool, egna beräkningar 

För SE4 skiljer det 884 MW mellan högsta och lägsta handelskapacitet i 
importriktningen. I exportriktningen är skillnaden mellan högsta och lägsta värde 
215 MW. Tillgängligheten för sammanlagda handelskapaciteter var 93,2 procent 
för import och 98,9 procent för export. Flera av timmarna med högst förbrukning 
kommer från januari 2016. Nord Balt var inte tillgänglig någon av dessa timmar. 
Eftersom den inte varit med vid någon av de hundra högsta effekttopparna i SE4 
ingår den inte i beräkningen av den sammanlagda tillgängligheten. 

Figur 28. Handelskapacitet 100 högsta förbrukningstimmarna SE4 mellan 2011-11-01-2016-09-23 

 

 
Källa: Nord Pool, egna beräkningar 

Eftersom isolerade effektbalanser genomgående är positiva i SE1 och SE2 och den 
historiska handelskapaciteten för import visat sig vara högre än förbrukningen i 
respektive område fokuserar vi fortsättningsvis på SE3 och SE4. Möjligheterna till 
överföring från angränsande elområden har antagits i två nivåer. Den första 
motsvarar en situation där den maximala överföringskapaciteten som antagits i 
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scenarioanalysen för 2030 multiplicerats med den den historiska tillgängligheten.  
Den andra nivån benämns max i tabellen och utgörs således av den maximala 
överföringskapacitet som antagits i scenarioanalysen för 2030. 
 
Effektbalansen för SE3 kan studeras i tabell 25. SE3 är beroende av överföring till 
området i samtliga scenarier.106 Störst behov av inflöde är i Utfasning av kärnkraft. 
Näst mest inflöde krävs i Låga bränslepriser dvs. det fall där två kärnkraftreaktorer 
kvarstår 2030. Effektbalans i SE3 förutsätter möjlighet till import från SE4. Om det 
är en samtida effekttopp i SE4 finns ingen produktionskapacitet för överföring till 
SE3. Mest ansträngd blir effektsituationen om kärnkraften fasats ut samtidigt som 
överföringskapaciteterna begränsas. Underskotten som uppträder i vissa scenarier 
och medföljande risk för effektbrist kan motverkas genom ytterligare resurser som 
kondenskraftverk eller gasturbiner antingen i SE3 eller SE4 eller genom frivilliga 
förbrukningsreduktioner. Det är också möjligt att det i en faktiskt ansträngd 
situation blåser mer än vad som antas i denna studie. Vid full vind stärks 
effektbalansen med ca 5 500-7 800 MW i SE3 och SE4 sammantaget beroende på 
scenario.  

Tabell 25. Effektbalans SE3 2030 historisk vs full tillgänglighet på överföringskapacitet 

 Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 

 Hist Max Hist Max Hist Max 

Tillgänglig 
produktion 

5 805 5 805 11 826 11 826 7 973 7 973 

Förbrukning 18 247 18 247 18 427 18 427 18 427 18 427 

Balans -12 442 -12 442 -6 601 -6 601 -10 454 -10 454 

Överföring       

SE2 7 910 8 500 7 910 8 500 7 910 8 500 

Tillgängligt SE2 7 910 8 302 7 910 8 110 7 910 8 110 

SE4 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 

NO1 1 215 2 145 1 215 2 145 1 215 2 145 

DK1 740 740 740 740 740 740 

FI 989 1 200 989 1 200 989 1 200 

Maximal 
överföring 

14 254 15 787 14 254 15 595 14 254 15 595 

Marginal efter 
överföring 

1 812 3 346 7 653 8 994 3 799 5 141 

Marginal utan 
SE4 

-1 588 -54 4 253 5 594 399 1 741 

Max tillgängligt 
SE4 (vid import) 

-430 684 -576 539 -576 539 

 Källa: Ei med utgångspunkt i underlag från Sweco samt statistik från Nord Pool 

106 Genom att studera de 100 timmar med högst förbrukning från 2011-11-01 till 2016-09-23 i SE3 och 
SE4 har historisk tillgänglighet på förbindelserna beräknats. Tillgängligheten definieras här som 
medelkapaciteten dividerat med maximal handelskapacitet. Den maximala handelskapaciteten är från 
ENTSO-E (2016). Följande tillgängligheter har beräknats i importriktning till SE3: SE2 93,1%, SE4 100%, 
NO1 56,7%, DK1 100% och FI 82,4%. Följande tillgängligheter har beräknats i importriktning till SE4, 
SE3 89,4%, DK2 100%, DE 84,8%, PL 4,1% och LT 49%. Nordbalt (LT) har inte funnits över hela 
perioden. Ett medel över perioden 2015-12-09 - 2016-09-23 har därför använts. I statistiken framkommer 
att kapaciteten var noll tom 2016-02-17. Detta gör att tillgängligheten kan te sig låg men då osäkerhet 
råder om dess tillgänglighet vid effekttoppar nyttjas medelvärdet. 
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I tabell 26 redovisas effektbalansen för SE4 en tioårsvinter.  

Tabell 26. Effektbalans SE4 2030 historisk vs maximal tillgänglighet på överföringskap 

 Utfasning av kärnkraft Höga bränslepriser Låga bränslepriser 

 Hist Max Hist  Max  Hist Max 

Tillgänglig 
produktion 

1 908 1 908 1 763 1 763 1 763 1 763 

Förbrukning 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 

Balans -3 516 -3 516 -3 661 -3 661 -3 661 -3 661 

Överförings-
kapacitet 

      

SE3 6 260 7 000 6 260 7 000 6 260 7 000 

DK2 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

DE 1 018 1 200 1 018 1 200 1 018 1 200 

PL 25 600 25 600 25 600 

LT 343 700 343 700 343 700 

Maximal 
överföring 

9 346 11 200 9 346 11 200 9 346 11 200 

Marginal efter 
överföring 

5 830 7 684 5 685 7 539 5 685 7 539 

Marginal utan 
SE3 

-430 684 -576 539 -576 539 

Källa: Ei med utgångspunkt i underlag från Sweco samt statistik från Nord Pool 

SE4 är beroende av överföring från andra områden i samtliga scenarier. Om den 
maximala överföringskapaciteten finns tillgänglig överstiger summan av 
överföring och tillgänglig produktion förbrukningen i samtliga fall. I fallet med 
historisk tillgänglighet i överföringen krävs flöde från SE3 i samtliga scenarier. 

3.3 Slutsatser 
Handel mellan elområden är viktig i en ansträngd effektsituation. Genomgången 
avseende 2030 i de tre scenarierna indikerar att import krävs för en positiv 
effektbalans i SE3 och SE4 under en tioårsvinter. I den gemensamma marknaden 
kommer import och export att nyttjas maximalt beroende på prissignalen. Detta 
gör att möjligheten till import är beroende av betalningsviljan och tillgången på 
överföringskapacitet. Så länge överföringskapaciteten finns tillgänglig kommer 
kraften att flöda till det område som har högst betalningsvilja.  
 
Effektbalansen blir mest ansträngd om kärnkraften fasas ut. Analysen ger ingen 
indikation på en negativ effektbalans i SE1 eller SE2. Båda dessa områden har 
positiv isolerad effektbalans. Deras maximala import är också större än högsta 
förbrukningen sedan elområdesindelningen och högre än i en tioårsvinter. Givet 
den antagna utvecklingen i scenarierna bedöms det som osannolikt med regional 
effektbrist i SE1 och SE2. 
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Effektbalansen är mer ansträngd i SE3 och SE4. I scenariot Utfasning av kärnkraft 
krävs import till SE3 från samtliga angränsade elområden inklusive överföring 
från SE4. Om effekttoppar inträffar samtidigt i SE3 och SE4 kan det leda till 
regional effektbrist. Ett bortfall av en kabel till SE4 skulle i detta fall innebära 
effektbrist i SE4 och SE3. 
  
Beroende på hur risken för samtida effekttoppar och eller minskade 
överföringsmöjligheter värderas kan det behövas ytterligare resurser i SE3 eller 
SE4 i Utfasning av kärnkraft.  
 
I båda scenarierna med kärnkraft kvar måste SE4 kunna importera från SE3 för att 
klara ett bortfall på kablarna. För SE3 är effektsituationen starkare i fallen med 
kärnkraft kvar. Ingen överföring från SE4 krävs för att klara effektbalansen varför 
förutsättningen för överföring till SE4 bedöms starka i detta scenario. 
  
Den ansträngda situationen i mellersta och södra Sverige betyder inte att det 
faktiskt blir effektbrist om utvecklingen följer scenarierna. Flera faktorer kan ändra 
bilden, mer produktionskapacitet kan vara tillgänglig eller tillgängligheten på 
importkapacitet närmare max. Det är också möjligt att förbrukningsflexibilitet 
förbättrar effektbalansen.  
 
Mer om förbrukningsflexibilitet finns i rapporten från Ei ”Åtgärder för ökad 
efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet”. Publicering sker i januari 2017.  
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