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Utlandsrapport USA 9601

Elmarknad i förändring
- erfarenheter från USÅ
Många amerikanska delstater står idag precis som Sverige inför en radikal
omstrukturering av elmarknaden. Detta är den mest revolutionerande
händelse som branschen har utsatts för sedan Edison uppfann glödlam-
pan. Ett monopolartat tillstånd skall byta skepnad till en öppen konkur-
rensutsatt marknad. Eftersom så gott som alla svenskar och amerikaner
kommer i kontakt med el, är detta något som kommer att beröra oss alla
på något sätt i framtiden.

Elmarknadens alla aktörer måste nu anpassa sig till den kommande nya
marknadsformen och utnyttja de möjligheter som en avreglering erbju-
der. Strategiska förberedelser kommer att vara avgörande för kraftföre-
tagens framtida konkurrenskraft och myndigheternas förmåga att utfor-
ma effektiva energi- och miljöpolitiska styrmedel för framtiden.

Denna rapport har som mål att beskriva den förändringsprocess som den
amerikanska elmarknaden upplever just nu. Rapportens tyngdpunkt lig-
ger också på att överskådligt presentera de förberedelser som den ameri-
kanska elmarknadens aktörer genomför för att stå rätt rustade inför en ny
marknadsform.

Till skillnad från situationen i Sverige, där avregleringen har initierats från
statsmakten, har avregleringsdebatten i USA väckts till liv av missnöjda
kunder, som hävdat att elpriset varit onödigt högt och att serviceutbudet
varit för dåligt.

I USA råder sedan 1978 konkurrens på elproduktionssidan och sedan
1992 har vissa oberoende elproducenter erhållit tillstånd att sälja el till
slutkund. Dessa första steg mot en mera konkurrensutsatt marknad har
ökat trycket på myndigheter och regionala kraftbolag att genomföra av-
regleringar respektive kostnadsreduktioner.

I princip gäller tre huvudriktningar för den förändringsprocess som
kraftbolagen i USA genomgår idag:

• Att bli en lågkostnadsproducent av el.

• Att kunna sälja el med mervärde.

• Att kunna erbjuda service utanför sitt traditionella leveransområde.



Kostnadsreduktioner uppnås i samband med konsolidering av bolag, per-
sonalreduktioner, optimering av processer och införande av ny teknik.

Nya kundanpassade leveranskontrakt införs; frysta tariffer, realtidspris-
sättning, kraftoptioner, "grön el" och bilaterala långtidskontrakt.

Många progressiva kraftbolag diversifierar sitt produktutbud och försö-
ker nå synergieffekter genom strategiska allianser med telefonbolag, da-
torbolag, mjukvarufirmor och elprodukttillverkare. Dessa allianser myn-
nar ut i nya produkter som marknadsförs gemensamt av de inblandade
företagen, som t ex tvåvägskommunikationscentraler för "smarta hus",
energiinformationssystem och elektroteknologier.

Rapporten, som förutom av Sveriges Tekniska Attachéer är finansierad av
NUTEK, Vattenfall, Stockholm Energi, Sydkraft och Skandinaviska El-
verk, är skriven av civilingenjör Nils Lannefors vid det teknisk-veten-
skapliga attachékontoret i Washington.
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ELMARKNAD I FÖRÄNDRING - ERFARENHETER FRÅN USA

Inledning och bakgrund

1.1 Rapportens syfte
Avregleringen av Sveriges elmarknad innebär både möjligheter och kon-
sekvenser för alla inblandade. Alla berörda instanser kommer att tvingas
att genomgå en förändringsprocess för att anpassa sig till de nya spelreg-
lerna. De aktörer som på ett tidigt skede kan identifiera och omsätta en
riktig strategi för sin förändringsprocess, kommer att snabbare och bättre
stå rustade för den nya formen av elmarknad. Detta gäller både kraftföre-
tag och övervakande myndigheter.

Syftet med den här studien har varit att beskriva den förändringsprocess
mot en öppnare elmarknad som pågår i USA just nu. Rapporten är foku-
serad på de förändringar som kan vara intressantast för aktörerna på den
svenska elmarknaden, och den kan säkerligen vara svenska kraftbolag,
kommunala energibolag och myndigheter till nytta i deras arbete att för-
bereda sig inför omstruktureringen av Sveriges elmarknad.

1.2 Bakgrund
USA:s elmarknad har traditionellt varit hårt reglerad, fylld med byråkrati
och komplicerade kopplingar mellan många aktörer. De stora regionala
börsnoterade kraftbolagen hade en stark, monopolartad ställning inom
produktion, transmission och distribution av el i USA ända fram till slu-
tet av sjuttiotalet. Ett flertal händelser under sjuttiotalet ledde dock till
missnöje bland många kunder:

• Olje-embargot 1973 medförde chockartade prishöjningar på elkraft
från oljekraftverk, och visade hur sårbar USA:s elproduktionsapparat
var för störningar på råvarumarknaden.

• Stringentare säkerhetskrav för kärnkraftverk efter Harrisburg medför-
de enorma fördyrningar för kärnkraftverk under uppbyggnad, vilket i
slutänden medförde högre ^produktionspriser än beräknat.

• Amerikansk industri blev allt mer elintensiv och känsligare för elpris-
höjningar.

1978 ingrep den federala energikommissionen och genomförde en lands-
omfattande lagstiftning kallad PURPA (Public Utlitity Regulatory Power
Act), för att stödja en mer diversifierad elproduktion med införande av
konkurrens på produktionssidan. PURPA gjorde det möjligt för mindre,
oberoende, ofta privatägda, kraftverk/bolag att sälja el till det regionala
kraftbolagets marginalkostnad.

Sveriges Tekniska Aiucln



ELMARKNAD 1 FÖRÄNDRING- ERFARENHETER FRÅN USA

PURPA skapade alltså förutsättningar för konkurrens på produktionssi-
dan, men de regionala kraftbolagen hade fortfarande koncessionsrätten
och därmed monopol på att distribuera och sälja elen till slutkunden.
Denna begränsade konkurrens medförde bara en mindre inverkan på el-
pris och service för slutkunderna.

By Sector, 1973-1994 Costs, 1973-1994

6 •

Commercial,

' Other

oavy Oil

1974 1976 1978 1980 1982 19B4 1986 1988 1990 1992 1994 1974 1976 1978 19B0 1992 1984 1J86 1988 1990 1992 1994

Figur 1.1-2. Till vänster det genomsnittliga elprisets utveckling i USA iför olika kundka-
tegorier i cent/kWh. Till höger de fossila bränslenas prisutveckling i dollar per energiin-
nehåll (miljoner BTU) [8].

I ett andra steg mot en ökad konkurrens trädde "the Energy Policy Act"
(EPA) i kraft 1992. EPA innebär att kraftbolag med koncessionsrätt skall
låta oberoende kraftbolag få utnyttja deras nät för bilaterala kontrakt med
större industrikunder. Detta skulle ge möjlighet för mindre privata kraft-
bolag utan eget nät att sälja el till kunder som inte ligger i kraftverkets
omedelbara närhet. Det är dock bara en bråkdel av US A:s kraftbolag som
hittills har infört "open access".

Både PURPA och EPA har inneburit att trycket på regionala kraftbolag
och myndigheter att avreglera elmarknaden ytterligare har ökat.

Under de senaste tio åren har ett flertal stora marknader i USA avregle-
rats;

• Telefonbolagen

• Det amerikanska inrikesflyget

• Naturgasmarknaden

För alla dessa branscher har avrcglcringen medfört lägre priser och för-
bättrad service. Mot bakgrund av följderna av den ökade konkurrensen
på dessa marknader, är många amerikaner idag övertygade om att en av-
reglering av elmarknaden kommer att ge liknande resultat.

Tekniska Aiueliéer



ELMARKNAD 1 I;ÖRÄNORING-ERFARENHETER FRÅN USA

7.3 Aktörer inom avregleringsprocessen
Till skillnad från Sverige, där avregleringen har drivits och initierats
"ovanifrån" av framför allt statsmakten, har krafterna för en avreglering i
USA kommit "underifrån", framför allt i form av missnöjda industrikun-
den

Följande aktörer har alla inflytande på den takt och den grad av avregle-
ring som kommer att införas:

Kunder
Större inflytelserika industrikunder (bilindustrier, stålverk, processindu-
strier m m) kan sätta stor press på regionala kraftbolag och politiker vid
val av ort för etablering, eller nedläggning, där just elpriset kan spela en
avgörande roll.

Privata kraftbolag
Många av de privata kraftbolagen strävar efter att bli "low-costproducers"
och att kunna sälja cl till samtliga slutkunder. Idag står privat kraft för
7 % av USA:s samlade produktionskapacitet, och intresseföreningar för
privat kraft har vunnit gehör i avreglenngsdebatten.

Kommunala kraftbolag
De kommunala kraftbolagen har varit hänvisade till att köpa el från de
regionala kraftbolagen, som har haft koncessionsrättcrna. Dessa mindre
kraftbolag ser nu möjligheter att själva generera sin el, eller att köpa till
förmånligare villkor via en elbörs.

Regionala kraftbolag
De regionala kraftbolagen med koncessionsrätt för distribution represen-
terar en konservativ, vertikalt integrerad industri. De äger inte bara majo-
riteten av USA:s elproduktionsapparat, utan även kraftledningsnätet och
oftast också distributionssystemet till slutkunden.

Delstatens energikommission
I det federala USA styrs och övervakas den enskilda delstatens energi-
marknad av en regional kommission. Det är delstatens energikommission
som genom regional lagstiftning kan beordra att avregleringar införs. Den
regionala energikommissionen har alltså en nyckelroll i avregleringspro-
cessen.

Energidepartementets energikommission
Det amerikanska energidepartementets energikommission är den centralt
övervakande och policyskapande instansen mom USA:s energiindustri.
Det är energikommissionen som utarbetar de lagar och förordningar som
berör amerikansk kraftindustri. FERC (Federal Energy Regulatory

Sveriges Tekniska Atuclicci



ELMARKNAD 1 FÖRÄNDRING - ERFARENHETER FRÅN USA

Commission) övervakar också kontraktsformer och prissättning för
elektricitet.

Hur en förändringsprocess uppmärksammas

Stegi
Upptäckt

•

Steg 2
Det allmänna
medvetandet

stiger

Steg 3
Debatter

Steg 4
Politikerna
involveras

Steg 5
Besluts-
fattande

— —

Steg 6
Nytt system

införs

Figur 1.3. Hur allmänbetens intresse påverkas av de olika faserna i en förändringsprocess

in

Intresset i massmedia har under senare tid ökat, och idag går det inte
många dagar mellan tidningsartiklar och specialreportage i TV om kraft-
bolagens förberedelser och avregleringens väntade följder.

1.4 Olika former av avreglering
Ordet "avreglerad" har en vid mening och kan tolkas mycket subjektivt.
Det som för ett kraftbolag är avreglerat, kan uppfattas som mycket styrt
och förordnat av en kund, En amerikansk föreläsare vid ett seminarium
gav följande beskrivning av innebörden av vägen till en "avreglerad el-
marknad":

"En avregleringsprocess kan jämföras med en bilresa frän öst-
kusten till "the mid-west". I baksätet i bilen sitter ett par barn
som efter ett par hundra miles frågar om de är framme. Givet-
vis har terrängen ändrat sig sedan de startade, men det är fort-
farande ett par timmar kvar till Kentucky och Ohio> eller bör-
jar mid-ioest först med Illinois?"

Idag befinner sig många av avregleringens aktörer "i baksätet" och grub-
lar över "när man är framme" i en avregleringsprocess.

Man kan skilja mellan följande nivåer av avreglering.

Konkurrens i produktionsledet
Oberoende kraftbolag kan sälja el till det regionala kraftbolaget till dess
marginalkostnad för egen produktion (PURPA).

Sveriges Tekniska Attachéer
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Konkurrens till nära slutkund
Oberoende kraftbolag får sälja el till slutkunder som ligger i omedelbar
närhet av kraftverket via eget nät.

Konkurrens om slutkunder via regionalt nät
Oberoende kraftbolag får utnyttja ett regionalt kraftbolags nät för att
kunna sälja el till vissa slutkunder {Exempt Wholesale Generator),

Regionala kraftpooler
Oberoende kraftbolag
och det regionala kraftbo-
laget producerar el som
går till en spotmarknad i
en pool. Kunderna köper
sedan elektricitet av poo-
len. Den producent som
kan möta kundens krav på
pris får sälja. Det regionala
kraftbolaget fortsätter att
sköta distributionen till
kunderna.

1
Utility

Genoration

I
Independent
Generators

•

I Other
Providers

i

POOL

1
Utility

Transmission
&

Distribution

1
Customers

Öppen direkt elmarknad
Oberoende kraftbolag er-
bjuder elektricitet via di-
rekta kontrakt till slut-
kunden och/eller på spot-
marknaden på samma vill-

Figttr 1.4. Principskiss för en elpool. Alla elproducenter
erbjuder kraft via en pool. Elpriset i poolen bestäms av
tillgång och efterfrågan. Den producent som kan pro-
ducera till det rådande priset får sälja el till poolen.
Transmissionen av kraften sker av en neutral nätmyn-
dighet (i USA av nätägande kraftbolag) direkt till
kund eller via lokal eldistributör [10].

kor som det regionala
kraftbolaget med den ursprungliga koncessionsrätten. Kunden har möj-
lighet att direkt välja eldistributör eller att köpa via pool.

Utility
Generation

Independent
Generators

Other
Providers

Power
Marketer

1
Retail Customers

Grid Operator

1
Poo! -

Local Distribution
Companies

Pooled
Customers

Figur 1.5. Principskiss för en "direkt" elmarknad. Kraftproducenter säljer el via en pool
eller direkt till slutkund [10].
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7.5 USA i avregleringsprocessen idag
Idag befinner sig många delstater i USA någonstans mellan andra och
tredje steget i avregleringsprocessen, se figur 1.6. Beroende på förutsätt-
ningar och bakgrund är det osäkert om alla delstater kommer gå hela vä-
gen och införa någon typ av elbörs.

Just nu diskuteras en omstrukturering av elmarknaden i 36 delstater. Nio
delstater har redan klargjort att de har för avsikt att införa någon form av
elbörs (direkt öppen elmarknad eller pool): Kalifornien, Wisconsin, Illi-
nois, Michigan, Nevada, Ohio, Texas, Utah och Vermont.

Nyligen presenterades en undersökning av encrgikommissionärernas in-
ställning och åtgärder för en ökad konkurrens på elmarknaden [2]. Fyr-
tiotvå av USA:s delstater ingick i studien. Några intressanta resultat från
studien belyser USA:s situation i avregleringsprocessen idag:

• Mer än hälften av de tillfrågade ansåg att konkurrens inom produk-
tionsledet och debatten om avrcglering har inneburit att elpriserna hål-
lits nere de senaste åren.

• Budgivning om ny produktionskapacitet har tillämpats de senaste åren
i 26 delstater, även om det bara är obligatoriskt i sju delstater, trots att
integrerad resursplanering krävs i 31 delstater.

• Endast åtta delstater har satt upp regler som låter oberoende kraftbo-
lag utnyttja det regionala kraftbolagets nät för att föra över kraft.

Industry
Rattrucluring
Periods

Vtrtitol Monopcly
Strgclur* Pl.ttrutlurino

1970 1971 1974 197

i I I l

Slagat of
Restructuring

5

J I I I 1 I I I I I

First Q ualifying
Facilities [OF'n)

Arob Oil \ PURPA, etc.
Embargoas

4 niiitii in
First Drop ini- rst urop in N f l W N o n . U t i | i l y Generation «::«::»!•«:«;«»:«:«««'
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Figur 1.6. U$A:s stegvisa införande av konkurrens pa elmarknaden [2]
Steg 1 - Traditionell monopolartad marknad
Steg 2 - Konkurrens pä produktionssidan
Steg 3 - Begränsad konkurrens till slutkund
Steg 4 - Fri konkurrens ersätter monopol
Steg 5 - En ny öppnare elmarknad är etablerad
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ELMARKNAD 1 FÖRÄNDRING - ERFARENHETER FRÅN USA

• Nästan alla energikommissionärer på delstatsnivå anser att de regiona-
la kraftbolagen har gjort stora ansatser för att förbereda sig för en kon-
kurrensutsatt marknad, se kapitel 3.

• Vissa delstater ger möjlighet för oberoende kraftverk att sälja el under
orcglcradc former till sina fysiska grannar (eget nät).

De olika delstaternas energikommissionärers syn på elmarknadens avreg-
lering skiljer sig åt en hel del, och situationen i några delstater presenteras
i kapitel 6.

Sveriges Tekniska Angelica



ELMARKNAD 1 FÖRÄNDRING-ERFARENHETER FRÅN USA

2. Förändrad struktur i
produktionsledet

2.1 Privat kraft växer
Det finns många anledningar till de förändringar inom kraftproduktions-
sidan som USA just nu upplever:

• Federal lagstiftning har gynnat privatägd, diversifierad elproduktion.

• Osäkerhet om den väntade avregleringens konsekvenser gör att regio-
nala kraftbolag undviker kapitalintensiva tekniker för ny elproduk-
tionskapacitet eller till och med föredrar att vänta med utbyggnad.

• Vissa regionala kraftbolag försöker att dämpa efterfrågan på el med
energieffektiviseringsprogram (DSM, Demand Side Management).

• Skärpta miljökrav i de flesta delstaterna fördyrar projektering och
uppförande av nya kraftverk.

• Idag är mer än hälften av USA;s fossilbaserade termiska elproduk-
tionsarsenal mer än 30 år gammal.

• Kombikraftverk har etablerat sig som en kommersiellt och miljömäs-
sigt attraktiv kraftverksteknik.

Som följd av PURPA-lagstiftningen och stagnerad utbyggnad av ny
kraftproduktion hos de regionala kraftbolagen, skapades möjligheter för
nya aktörer att etablera sig som elproducenter.

100%

80%

60%

40%

20%

D Andel av total
kraftgenerering
Andel ny
kraftgenerering

Regionala
Kraftbolag

Oberoende
Kraftbolag

Figur 2.1 Andelen av USA:s kraftproduktion som inte tillhör de regionala kraftbolagen
[41
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ELMARKNAD I FÖRÄNDRING - ERFARENHETER FRÅN USA

För att ytterligare stödja småskalig kraftproduktion baserad på förnyel-
sebar energi, infördes begreppet QF (Qualifying Facility) i samband med
PURPA. För att få QF-status måste kraftverket vara på högst 80 MW och
till minst 75 % använda någon förnyelsebar energikälla för sin elproduk-
tion.

Idag finns mer än 32 000 MW kraftproduktion installerad som uppfyller
QF-status.

QF-kraftverken gynnades ytterligare genom att det regionala kraftbola-
get till en början tvingades att köpa el från dessa anläggningar. Priset för
denna el motsvarade det regionala kraftbolagets marginalkostnad för
egen produktion. För att ge ett QF-projekt ekonomisk säkerhet tvinga-
des de regionala kraftbolagen ofta att skriva under avtal för elleveranser i
10-20 år.

Idag visar det sig att den prisökning på el som förutspådes i QF-kontrak-
ten inte har inträffat (på grund av uteblivna prishöjningar på olja/kol och
naturgas), och många regionala kraftbolag (bl a i Kalifornien och New
York) köper QF-el för sin egen dubbla eller till och med tredubbla margi-
nalkostnad. Detta har bidragit till de ofta mycket spända relationerna
mellan QF-anläggningar och regionala kraftbolag som upplevs idag.

De privata kraftverk som inte uppfyller QF-status kallas i USA för IPP
(Independent Power Producer), och har under de senaste 15 åren fyllt
många hål i de regionala kraftbolagens produktionsportfölj, där det re-
gionala kraftbolaget tvekat att bygga ut. För det mesta har det varit billi-
gare för det regionala kraftbolaget att köpa från en IPP än att investera i
ny egen produktionskapacitet. Idag står IPP-anläggningar för mer än
hälften av den elproduktion som är under uppförande.

Avgörande för utbyggnaden av fler IPP-anläggningar blir möjligheten för
oberoende kraftbolag att överföra kraft på de regionala kraftbolagens nät.
Enligt en federal lag från 1992 (EPA) skall de regionala kraftbolagen låta
utomstående elproducenter få utnyttja transmissionsnätet, men i prakti-
ken har detta hittills bara skett vid 21 av landets 140 regionala kraftbolag.
Debatten om policy för prissättning av överförd kraft behandlas i kapitel
4.3.

Många av de privata kraftproducenterna är organiserade i en intressefö-
rening som heter National Independent Energy Producers (NIEP). NIEP
representerar nästan en tredjdel av alla IPP i USA.

Det är inte bara struktur och ägandeförhållande för USA:s kraftproduk-
tionsarsenal som är under förändring, utan även teknikerna för kraftpro-
duktion. Idag är det naturgas som är bränsle för mer än hälften av all pri-
vat kraft. Mer än hälften av den nya produktionskapacitet som de regio-

Sveriges Tekniska Attachéer



ELMARKNAD 1 TORÄNDRING - ERFARENHETER 1:RAN USA

nala kraftbolagen planerar att uppföra fram till 2003 är naturgasbaserad.
Många IPP producerar el i kraftvärmeverk, där ånga avtappas till någon
näraliggande processindustri.

Naturgaseldade kombikraftverk verkar vara det attraktivaste alternativet
för ny kraftproduktion av flera skäl:

• Låg installationskostnad (500-1 000 dollar/kW gentemot >1 500 dol-
lar/kW för modern "miljövänlig" kolkraft).

• Sjunkande naturgaspriser (delvis som följd av avregleringen!).

• Hög verkningsgrad och låga emissioner (begränsad NOx (<25ppm)
och ingen SOx).

• Kort uppförandetid (12-24 månader).

• Möjlighet att uppgradera och konvertera äldre värmekraftverk.

• Fungerar utmärkt för både spetslast och baslast tack vare snabb upp-/
nerkörningstid.

2.2 Aspekter på leveranssäkerhet
Under slutet av 1993 genomförde det amerikanska energidepartementet
en undersökning av de regionala kraftbolagens planerade effektutbygg-
nadstakt under de närmaste tio åren [1]. Resultatet av undersökningen
visade på en kapacitetsökning på mer än 40 000 MW till år 2003. Detta
motsvarar en årlig genomsnittlig ökning av USA:s produktionskapacitet
med 0,5 %.

Samma undersökning förutspår också en årlig tillväxt av elkonsumtionen
i USA med mellan 0,8 % och 1,4 %. Samtidigt överstiger nu medelåldern
hos USA:s fossilbränslebaserade kraftverk 30 år, vilket innebär att många
kraftverk kommer att tas ur drift eller moderniseras inom inom de när-
maste åren. Allt detta innebär att USA:s reservkapacitet kommer att fort-
sätta minska i framtiden.

Den ökning av toppbelastningen som beräknades under sjuttiotalet in-
träffade aldrig, vilket bidrog till en tidvis väldigt hög reservkapacitet (mer
än 30 %). Utbyggnaden av framför allt kapitalintensiva baslastkraftverk
har minskat eller skjutits upp. Samtidigt har laststyrningsprogram införts
som en del av de DSM-program (Demand Side Management) som de
flesta regionala kraftbolag har tillämpat sedan mitten av åttiotalet. Sam-
mantaget har detta inneburit att man återgått till en genomsnittlig reserv-
kapacitet om cirka 20 %, se figur 2.2

Genom nya typer av leveranskontrakt kommer olika grader av leverans-
säkerhet att erbjudas kunderna. På så sätt kan kraftbolagen hålla en
mycket hög leveranssäkerhet för vissa kunder, eller för viss utrustning
hos en kund, utan att utöka reservkapaciteten. Andra kunder kommer att
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få betydligt lägre taxa för elleveranser där kraftbolaget förbehåller sig rät-
ten att koppla bort kunden under ett kontrakterat antal timmar per må-
nad eller år.

Detta innebär att leveranssäkerhet förvandlas till en biprodukt med mer-
värde (added value), vilket kan komma att innebära att oron för minskad
reservkapacitet kan visa sig vara överdriven.

Den federala energikommissionen
föreskriver inga krav på leveranssä-
kerhet eller elkvalitet. Däremot har
FERC stött bildandet av Regionala
Transmissions Grupper (RTG), där
ett av delmålen är höjd leveranssä-
kerhet. Dessutom visar erfarenhe-
terna från andra branscher (tele-
kommunikationer och naturgas) att
avregleringen inte inneburit några
negativa konsekvenser för leverans-
säkerheten.

NERC (North American Electric
Reliability Council) bildades efter
ett stort strömavbrott i nordöstra
USA 1965. NERC har hittills spelat -. 9 _ TKA . . . ,

. 1 - 1 rigur2.2, UbÄ:sgenomsnittliga reservka-en rådgivande och koordinerande packet som andel av den totala elproduk-
roll för kraftbolagens planering av tionskapadtcten under de senaste 20 aren
produktion och distribution av el- ft I
kraft.

NERC har nyligen kommenterat frågan om leveranssäkerhet på en kon-
kurrensutsatt elmarknad. Trots fler aktörer inom framför allt produktion,
men även distribution, kommer det fortfarande att bara vara få instanser
som har ansvar för systemssäkerheten. NERC förutspår dock behov av
en komplexare systemstyrning, som kräver en ny generation kontroll-
utrustning.

Även i fortsättningen kommer alla aktörer på nätet att tvingas leva upp till
NERCs krav på leveranssäkerhet. Dessa innefattar:

• Frekvensreglering

• Spänningsreglering

• Generering av reaktiv effekt

• Planering av kraftutbyte

• Tidsfelskorngenng

• Reservkraft

• Lastuppföljning

Sveriges Tekniska Attachéer 11
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Vissa elproducenter kommer att föredra att köpa denna service från det
regionala kraftbolag som haft koncessionsrätten för området. På en av-
reglerad elmarknad kommer troligtvis en oberoende instans att ges ansvar
för att dessa krav uppfylls av aktörerna. Denna instans kommer att rap-
portera till delstatens energikommission. Dessutom kommer det att fin-
nas möjlighet att köpa och allokera reservkraft i form av bilaterala för-
handlingar mellan elproducenterna.
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3, Kraftbolagens förberedelser
inför en avreglering

I en undersökning som utförts av Washington International Energy-
Group [2] har inflytelserika personer vid de flesta av de regionala kraft-
bolagen intervjuats. De områden som dessa personer tyckte var viktigast
inför en omstrukturering av elmarknaden framgår av figur 3.1.

Det är enkelt att klassificera tre huvudriktningar för kraftbolagens inter-
na förändringar inför en mera konkurrensutsatt elmarknad:

• Att bli en lågkostnadsproducent av el

• Att kunna erbjuda el med mervärde

• Att kunna erbjuda service utanför sin traditionella leveransområde.
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Figtir3.1. Kraftbolagens syn pa viktiga områden inför en omstrukturering av elmarkna-
den [2].

3.1 Kostnadsreduktioner
Under det senaste året har kraftbolagens ansträngningar att kontrollera
sina produktionskostnader givit utslag i form av stagnerande elpriser.
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Den genomsnittliga elprisökningen för USA:s 24 större kraftbolag mellan
mars -94 och mars -95 var 0,35 %, jämfört med inflationen som under
samma tid uppgick till 2,9 %.

Personalreduktioner
Ungefär en tredjedel av alla amerikanska kraftbolag har under de tre se-
naste åren genomfört större personalreduktioner (fler än 350 personer/
kraftbolag) som en del av de kostnadsreduktioner som eftersträvas.

y

Uppsägningar

•

Frivillig avgång

•

Förtidspension

• . • " . - . • • • ' • • . • - •
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Procent av personalreduktioner som skett

Figur 3.2. Pcrsonalreduktionsprograwi vid amerikanska kraftbolag som ägt rum de se-
naste åren eller pågår [3].

Kraftbolaget Florida Power & Light genomförde ett "frivilligt pensione-
ringsprogram" och ett "frivilligt uppsägningsprogram" under 1993. 700
anställda, eller cirka 75 % av de som var aktuella för personalreduktio-
nen, valde att "frivilligt" lämna företaget med speciella villkor. Personal-
reduktionsprogrammet kostade FP&L 138 miljoner dollar bland annat i
kompensationer för de uppsagda. FP&L räknar dock med att dessa utgif-
ter skall vara täckta inom några få år, framför allt genom minskade perso-
nalkostnader.

Det stora kraftbolaget Pacific Gas & Electric har genomfört uppsägning-
ar av 25 % av personalen i samband med interna omstruktureringar. Un-
der september 1995 tillkännagav det stora kraftbolaget i Illinois, Com-
monwealth Edison, uppsägningar av 3 000 anställda.

Processoptimeringar
Åtskilliga amerikanska kraftbolag ser stora potentialer för kostnadsre-
duktioner i att optimera administration, service och underhåll av utrust-
ning (kraftverk, transformatorstationer och nät).
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Utbudet av konsulttjänster för program som skall leda till processopti-
meringar är enormt, men väldigt få har givit resultat (ca 20 %). Det kali-
forniska kraftbolaget Pacific Gas & Electric provade många metoder inn-
an man fastnade för AFP (Action Forum Process).

AFP är en "reengineering"-mQtod, där de berörda interna instanserna
träffas i en workshop för att lösa ett specifikt problem. Enligt PG&E är
acceptansen för en förändring som utarbetats internt betydligt större än
om den kommer från externa konsulter. Detta tror PG&E är huvudan-
ledningen till varför många externa förändringsförslag har så dålig ge-
nomslagskraft. Framgången efter en AFP-workshop beror mycket på om
följande förutsättningar har tillgodosetts:

• Klart tema och mål för workshopen

• Rätt personer inbjudna

• All information tillgänglig

• Beslutsrätt vid workshopen

PG&E uppskattar att företaget har sparat in så mycket som 120 dollar på
varje dollar som investerats i AFP-aktiviteter. Sedan starten 1993 har cir-
ka 15 % av alla PG&E:s anställda varit med om minst en AFP-workshop.

Förbättringar av processer med kostnadsreduktionspotential kan vara:

• Automatiserade system för att upptäcka strömavbrott och elstölder.

• Fjärravläsning av elförbrukning, se kapitel 3.5.

• Optimerade system för kunddebitering, betalning med "smarta kort",
se kapitel 3.5.

• Omarbetning av kostnadsallokering i samband med energieffektivise-
ringsprogram, se kapitel 3.4.

• Förbättrade underhålls-Vserviceprogram för kraftverk.

Minskade utgifter för forskning & utveckling
Under det senaste åren har amerikanska kraftbolag minskat sin budget
för forskning och utveckling markant. Minskningen mellan 1993 och
1994 var hela 10 %. Huvudanledningen sägs vara behovet av kostnadsre-
duktioner för att på kort sikt öka konkurrenskraften [3],

Det är framför allt forskning relaterad till nya kraftverkskoncept som har
fått uppleva de största nedskärningarna. Detta är dock i linje med tenden-
sen att kraftbolagen köper in kraft vid effektbrist istället för att bygga nya
produktionsanläggningar. De enda områden som fått uppleva ökningar är
systemplanering och utveckling av nya distributionssystem.

Sveriges Tekniska Atucliéer 1 J



ELMARKNAD I FÖRÄNDRING-ERFARENHETER FRÅN USA

Idag använder kraftbolagen
ungefär 0,4 % av sina intäkter
till forskning och utveckling
(här ingår också de program
som bedrivs av EPRI, se kapi-
tel 5.3, och Edison Electric Ins-
titute). Satsningen är mycket
liten jämfört med andra lik-
nande branscher. Inom tele-
kommunikationsindustrin i
USA används ungefär 4,5 % av
intäkterna till forskning och
utveckling.

FoU

Samma som JT
idag /
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13%
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Figur 3.2. Kraftbolagens tankarom sina framti-
da utgifter for forskning och utveckling [2].

3.2 Omorganisationer

Affärsområdesuppdelningar
Som i så många andra monopolartade branscher har de amerikanska
kraftbolagen vuxit till stora, "tröga" centralstyrda företag. Många kraft-
bolag omorganiserar nu för att få en plattare struktur av holdingboiagska-
raktär.

Många ser en uppdelning av kraftbolagen i tre separata affärsenheter
(kraftproduktion, transmission och distribution) som nödvändig för att
kraftbolaget skall kunna verka på en konkurrensutsatt marknad under
rättvisa förhållande. Majoriteten av de amerikanska kraftbolagen ser nöd-
vändigheten i att dela upp moderbolaget på detta sätt i framtiden, men
hittills har bara sju kraftbolag genomfört eller påbörjat en sådan uppdel-
ning [3].

Ungefär trettio procent av kraftbolagen överväger att genomföra en af-
färsområdesuppdelning inom en snar framtid, men endast tre procent
tror att detta kommer att ske inom ett år. Nära hälften av kraftbolagen
förväntar sig en uppdelning inom fem år.

Florida Progress Corporation har nyligen genomfört en sådan uppdel-
ning. Då uppstod också ett fjärde affärsområde, "corporate services", som
kan ses som ett centralt bolag som erbjuder både interna och externa
tjänster. FPC har också decentraliserat marknadsföringen till varje affärs-
område, vilket gör att marknadsföringen av respektive tjänster blir mer
målinriktad och effektiv. Eftersom varje bolag har egen resultatuppfölj-
ning underlättas budget- och kostnadsuppföljning.

Det är dock väldigt få kraftbolag som tror på en total avskiljning av trans-
mission och distribution från moderbolaget. Att som i Sverige införa en
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Bolagsuppdelning i framtiden

Tror på BU för
framtiden

överväger BU
inom snar

framtid

Figur 3.3. Antalet kraftbolag som tror pä bolagsuppdelning (BU) i framtiden, respektive
antalet kraftbolag som planerar för en snar uppdelning [2],

oberoende nätmyndighet {independent system operator) anser de flesta
kraftbolag vara en dålig lösning av flera skäl:

• Komplexare ansvarsuppdelning för systemsäkerhet.

• Ökad byråkrati, större federalt inflytande.

• Förlorad potentiell inkomstkälla i form av kraftöverföring för utom-
stående producenter.

• Minskade möjligheter att täcka "omställningskostnader", se kapitel 4.1.

Sammanslagningar av verksamheter
Som en del av de processoptimeringar som genomförs sker många sam-
manslagningar av likartade verksamheter i olika regioner för att minska
administrationskostnaderna. Centrala kunddebiteringsenheter för kraft-
bolagens hela koncessionsområde har bildats. Lokala serviceavdelningar
slås sisamman av sammaa skäl.

3.3 Nya strategier och affärsidéer
Följande punkter är väsentliga för ett kraftbolags omställning från ett
monopol till en konkurrensutsatt elmarknad [5]:

• Marknaden sätter priset och de önskade egenskaperna för produkten.
Kunderna kommer inte att ta hänsyn till att deras kraftbolag har en dyr
elproduktionsapparat, utan byter till en lågprisproducent.

• Kraftbolag kan inte räkna med en konstant vinstmarginal, utan måste
visa flexibilitet i sin prissättning.

• Kraftbolag måste vara beredda på att förlora marknadsandelar i sin
kärnmarknad. En betydande del av marknaden kan gå förlorad i ett
övergångsskede.
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• Istället för att dumpa priser och acceptera förlustavtal för att behålla
"viktiga kunder" i kärnområdet, kan nya kunder utanför kärnområdet
vinnas med större vinstmarginal.

• Möjligheter till och behov av kontinuerlig information om kunder,
försäljningsstatistik, kontrakt och konkurrenter kommer att öka i
både omfattning och takt. Det gäller att inte bara kunna sammanställa
denna information, utan även att bearbeta den och omsätta den på ett
effektivt sätt.

• Genom att omsätta information om kunder och konkurrenter rätt kan
nya nischområden för nya typer av produkter eller service identifieras.

• "Tala är silver, handling är guld". Det duger inte bara att planera. Ju
fortare bra ideér omsätts, desto konkurrenskraftigare står sig kraftbo-
laget på en konkurrensutsatt elmarknad.

Samtliga dessa punkter innebär nya möjligheter för flexibla, nytänkande
aktörer på energimarknaden.

Kraftbolaget Southern California Edison (SCE) försöker att uppskatta
den del av marknaden som kan gå förlorad på grund av av vissa konkur-
renters lägre priser. SCE ger alltså utrymme för "lågpris"-producenter
inom sitt traditionella koncesionsområde. De insatser som SCE sparar
genom att "passivt släppa" dessa kunder kan istället satsas på andra områ-
den med potentiellt större vinstmarginaler.

Kraftbolaget Pacific Gas & Electric vill ge sina kunder seriösa signaler om
att kraftbolaget tar tag i sina kostnadsproblem genom att gå ut och lova
"frysta" tariffer under en treårsperiod.

Systematisk kartläggning av strategier
En amerikansk konsultfirma vid namn ComPower [5] hjälper kraftbolag
att förbereda sig inför en konkurrensutsatt elmarknad. Alla viktiga fakto-
rer som utgör möjligheter eller hot för kraftbolaget identifieras och ställs
samman. De externa faktorerna ställs upp mot kraftbolagets starka och
svaga punkter enligt figur 3.4.

Ur matrisen kan sedan fyra olika strategier formuleras:

• Använda starka sidor för att ta vara på de möjligheter som finns (Stark
- M Strategi).

• Använda styrkor för att undvika hot (Stark - H Strategi).

• Ta vara på möjligheter genom att komma tillrätta med interna svaghe-
ter (Svag - M Strategi)

• Minimera svagheter för att undvika hot (Svag - H Strategi).

Denna metod är enligt ComPower ett effektivt verktyg för ett kraftbolag
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att identifiera och prioritera de interna förändringsprocesser som de vill
genomföra.

Intcrn-i faktoroK

Möjligheter

Nya affärsområden

Nya kunder

Hot

Mycket låga elpriser

Förlust av kunder

Starka punkter

Konkurrenskraftig
elproduktion

Starka kundrelationer

Stark - M Strategier

Stark-H Strategier

Svaga punkter

Begränsat
serviceutbud

Begränsad flexibilitet

Svag - M Strategier

Svag - H Strategier

Figur 3.4 Exempel pä en "strategimatris" för ett kraftbolag [5].

Konsolideringar
Det har förekommit fler sammanslagningar mellan kraftbolag de senaste
12 månaderna än under de senaste 15 åren. Målet för dessa sammangåen-
den är att gemensamt stå bättre rustade inför en mera konkurrensutsatt
marknad. Detta görs genom att minska administrationskostnader och ge-
nom att kostnadseffektivare utnyttja varandras produktionsportfölj och
kraftledningsnät. På detta sätt kommer nya kunder utanför de traditio-
nella leveransområdena att kunna erbjudas tjänster på ett mera konkur-
renskraftigt sätt.

I september 1995 skedde det hittills största sammangåendet mellan två
regionala kraftbolag i USA. Baltimore Gas & Electric (BG&E) köpte Po-
tomac Electric Power Company (PEPCO) för 3 miljarder dollar. Efter
interna omstruktureringar kommer den sammanlagda personalstyrkan
att minskas med 10 %.

UtiliCorp United är en sammanslutning av sju kraftbolag och ett natur-
gasföretag i mellersta USA. Genom dessa sammangåenden, som skett
stegvis sedan 1985, är UtiliCorp verksamt via kraftbolag i åtta delstater
och bedriver kraftverksorienterade projekt i ytterhggare sju delstater. Se-
dan en tid är UtiliCorp också verksamma internationellt och har köpt
privata kraftbolag på Nya Zeeland och i Australien samt marknadsför
naturgas i Storbritanien.
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UtiliCorp går nu ut offensivt, via Internet, CNN och Wall Street Journal,
och marknadsför sig som USA:s första landstäckande leverantör av energi
från kust till kust för alla kundkategorier. Samtidigt har man definierat ett
standardiserat produktutbud under täcknamnet EnergyOne. EnergyOne
innebär att man tillhandahåller all service relaterad till energi (kundanpas-
sade kontrakt, energieffektiviseringsprogram, elkvalitet, finansiering
m m) för sina kunder.

För att visa sina intentioner att bli USA:s första globala kraftbolag har
UtiliCorp nyligen provat att överföra 50 MW under nio timmar från del-
staten Washington till Missouri, en distans på över tre tidszoner, vilket är
ett rekord för Nordamerika. Kraftöverföringen ägde rum under sommar-
hettan i augusti, då mycket kraft gick åt i mellanvästern för klimat-
anläggningar. Krafttransaktionen från Washington blev mer kostnadsef-
fektiv än att starta ytterligare en gasturbin i Missouri. Kraftöverföringen
var möjlig tack vare att UtiliCorp är medlem i USA:s västra kraftpool,
som fungerar på motsvarande sätt som Nordel i Norden.

UltiliCorp har redan etablerat landstäckande energileveranskontrakt med
ett antal företag i USA; flygbolaget TWA, hotelkedjan Hyatt, telefonbola-
get AT&T, stålverk inom US Steel och hamburgerkedjan Wendy'r.

Diver si fie ring av produktutbud
Kraftbolagens diversifiering mot ett bredare utbud av tjänster och pro-
dukter har ökat markant i USA de senaste åren. Många kraftbolag ser nya
tjänster och produkter som en möjlighet att lära känna sina kunder bättre

Finansiell service

Finansiering av utrustning
Uthyrning av utrustning
Servicekontrakt för utrustning
Garantier för utrustning
Rabatter för viss utrustning

Kommunikationsservice

Kabel-TV
Telekommunikation
Hemautomation
Momentanför bru kning
Laststyrningsprogram
Datoranslutningar

Informationsservice

Energieffektiviseringsprogram
Energirevision
Elkvalitetskonsulthjälp
Ingenjörskonsulthjälp
Miljökonsulthjälp

Produkter

Vissa vitvaror
Testning/märkning av vissa elprodukter
Utformning av mjukvara
Utveckling av elektroteknologier

Figur 3.5. Fyra områden för kraftbolagens diversifiering av sitt produkt och tjänsteutbud
som ar starkt relaterade till kärnverksamheten [20].
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och att skapa nya inkomstkällor. De diversifieringar som skedde under
åttiotalet innebar ofta affärsidéer med liten förankring till kärnverksam-
heten och var sällan lyckade. Idag har kraftbolagen lärt sig av sina misstag
och de flesta av de nya produkter och tjänster som kraftbolagen introdu-
cerar har starkare anknytning till deras elförsäljning.

Antalet nya dotterbolag som årligen skapas av USA:s hundra största regi-
onala kraftbolag har stigit från endast fem under 1982 till 32 under 1992.

Diversifiering bland de största regionala kraftbolagen

Oberoende kraftverksprojekt

Fasti p^etsbranschen

Internationella projekt

bgcnprskonsulting

Naturgasdlstribubon

Olja och gasmarknaden

Kommunikationer

MjÖtoknik

Transportteknik

Energi effektMscringspf cg ram

Finansbolag

Ko [teknik

Medicinsk Teknologi

Kabel TV

5 10 15 20 25 30 35

Antal startade dotterbolag mellan 1982 och 1992

Figur 3.6. De vanligaste bildade dhersifieringarna bland USA:s hundra största regiona-
la kraftbolag mellan 1982 och 1992 [Edison Electric Institute],

Med "oberoende kraftverksprojekt" menas nya kraftverk utanför kraft-
bolagets ordinarie koncessionsområde. Dessa nya kraftverk kommer att
göra det möjligt för kraftbolagen att i framtiden utöka sina kundkretsar i
attraktiva områden, och i vissa fall skapa ett landsomfattande produk-
tionssystem.

En del av dessa nya produkter och tjänster beskrivs utförligare i kapitel
3.5.1 USA har kraftbolag dessutom den fördelen att de flesta kunder har
ett förtroende för kraftbolagen som seriösa företag. Det är därför lättare
för ett kraftbolag att introducera något nytt utan att mötas av misstänk-
samhet från kunden.

Strategiska allianser
Strategiska allianser definieras som allianser som påverkar ett företags
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huvudverksamhet på något vis. Det som driver två företag att ingå i en
allians kan vara:

• Att uppnå synergieffekter genom konsolidering

• Ökad globalisering av verksamheten

• Tillgång till ny teknologi

• Gemensamma forskningsprojekt

• Bokförings- och skattefördelar

• Ökade marknadsandelar

• Förbättrat rykte

• Nya produkter och affärsidéer

Allt detta skall sedan på sikt, om allt fungerar, ge ökade vinster. Antalet
strategiska allianser mellan större företag i USA har ökat årligen med
25 % sedan 1987, Enligt en undersökning anser ungefär hälften av företa-
gen att den bildade alliansen varit lyckad. Vissa villkor måste dock vara
uppfyllda för att sammangåendet skall ha förutsättningar att bli lyckat:

• Liknande företagskulturer

• Gemensamma visioner/mål för alliansen

• Företagen skall ha motsvarande styrkor och kvaliteter fast inom olika
områden

• Det får inte förekomma för stora överlappningar i företagens verksam-
hetsområden

• Företagen måste lita på varandra och vara öppna mot varandra

De mest aktuella amerikanska allianserna idag där kraftbolag ingår berör
kopplingen mellan kraftbolag och telekommunikationsindustrin.

Pacific Gas & Electric (PG&E) driver ett samarbetsprojekt tillsammans
med Microsoft Corporation och TCL Projektet skall förse hushållskun-
der med energiinformation och energitjänster via kabel-TV. Systemets
mål och prestanda är utförligare beskrivet i kapitel 3.5.

Det amerikanska telefonbolaget AT&T utvecklar tillsammans med kraft-
bolaget Public Service Electric and Gas (PSE&G), American Meter Co.,
Andersen Consulting, General Electric, Honeywell Inc. och Intellon ett
system kallat Integrated Broadband Utility Solution (IBUS). Funktioner
som skall finnas i systemet är bland annat fjärravläsning av elmätare, av-
läsning av elräkning samt lastkontroll och elprisangivelse i realtid. IBUS
beskrivs ytterligare i kapitel 4.5.

Sedan september 1995 bedriver kraftbolaget UtiliCorp och nätverksföre-
taget Novell ett utvecklingssamarbete som de kallar Smart Energy Net-
work Alliance (SENA). SENA går ut på att i framtiden kunna utnyttja
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normala kraftledningar för informationsöverföring. Den nya informa-
tionsöverföringskapaciteten kommer bl a att användas för ett energiin-
formationssystem som man kommer att erbjuda UtiliCorps kunder.

Benchmarking
Benchmarking innebär att man jämför sig med ett annat företag, oftast ett
företag som är bra på det man själv vill bli bra på. Benchmarking före-
kommer sedan länge i andra branscher. Syftet med benchmarking är att
identifiera förbättringspotentialer inom områden eller delprocesser. En
förutsättning för att kunna genomföra benchmarking är att man identifie-
rar och definierar de nyckeltal som man skall använda.

För kraftbolag i USA har bl a följande tal använts vid benchmarking:

• Investeringskostnad per ny kund

• Elproduktionskostnad för kraftverk

• Antal anställda per levererad MWh

• Antal strömavbrott per år och kund.

• Antal rapporterade personskador per anställd och år

• Snittpriset per levererad kWh

Vid samtal med kraftbolag i USA har det funnits intresse av att jämföra
sig med svenska kraftbolag. Svenska kommunala och regionala kraftbolag
skulle säkert kunna dra nytta av de erfarenheter som ett ömsesidigt
benchmarking-projekt skulle medföra. Svårigheten - och nyckeln till
framgång - är att finna en lämplig partner för ett sådant projekt.

3A Nya kontraktsformer - ge kunden
alla möjligheter

Bilateralt avtal mellan Detroit Edison och "de tre stora"
Det hittills mest uppmärksammade bilaterala kontraktet mellan ett kraft-
bolag och industrin löper mellan Detroit Edison och de tre stora biltill-
verkarna Ford, GM och Chrysler. Elleveransavtalet gäller under tio år
och skrevs under 1994. Detta långtidsavtal beräknas reducera biltillver-
karnas utgifter för kräk med 30-50 miljoner dollar per år i utbyte mot att
de avstår från att generera egen kraftvärme.

GM avstår från fortsatt drift av de 3S MW elproduktion som företaget
förfogar över. A andra sidan betalar GM i framtiden endast 4,5 cent/kWh,
vilket är en cent lägre än tidigare. Ford har ingen egen kraftproduktion
och köper cirka 400 MW till sina 28 enheter. Ford har också lyckats för-
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handla sig till en tariffsänkning med cirka 20 %. Chrysler har 4 MW egen
kraftproduktion som de måste avstå ifrån för att kontraktet skall gälla.

Avtalet innebär att biltillverkarna förbinder sig att köpa el uteslutande
från Detroit Edison för alla sina anläggningar inom kraftbolagets konces-
sionsområde. Egen elproduktion är bara tillåten vid nödfall. Intern ång-
produktion är dock tillåten. Under avtalets sista fyra år sjunker andelen el
som "de tre stora" måste köpa från Detroit Edison från hundra till tjugo
procent. Vid den tidpunkten hoppas dock kraftbolaget vara så konkur-
renskraftigt att kunderna kommer att stanna kvar.

Kontraktet omfattar också att kraftbolaget skall tillhandahålla 35 energi-
ingenjörer som kommer att bistå biltillverkarna med energitjänster som
t ex energikartläggning, energieffektivisering och processförändringar.

Avtalet mellan biltillverkarna och Detroit Edison kan tolkas som ett för-
sök att skapa ömsesidig säkerhet för framtiden för båda parter, ett så kal-
lat "win-win agreement". Biltillverkarna får förutsägbara energikostna-
der och kraftbolaget kan göra långsiktig produktionsplanering.

Motståndet mot sådana här bilaterala kontrakt kommer framför allt från
små kunder, som är rädda för att stor elintensiv industri är så förhand-
lingsstark att kraftbolaget kompenserar förlorade inkomster genom att
höja eltaxorna för bl a hushållskunder.

Kraftoptioner
Optioner utnyttjas i andra branscher för att minimera risker men samti-
digt ge handlingsutrymme för framtida möjligheter. Optioner på kraft
skiljer sig inte nämnvärt i detta avseende. Option på kraft innebär att en
kund köper en rättighet, men inget krav på, att köpa kraft från en elpro-
ducent. Kraftoptioner kan skräddarsys till kunden vid bilaterala förhand-
lingar eller vara av en mer generell natur Optionerna har i regel en be-
gränsad livstid. Optioner på kraft kan köpas och sedan säljas till en tredje
part.

En kraftoption bör åtminstone omfatta följande:

• Vilken effekt kan köpas

• Vilken energimängd kan köpas

• Till vilket pris sker köpet

• Under vilken tid gäller optionen

Beroende på prisutvecklingen för cl kommer kraftoptioner att stiga res-
pektive sjunka i värde.

Handel med kraftoptioner har ökat markant i USA det senaste året. Ett
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exempel på bakgrunden till utnyttjandet av kraftoptioner finns att hämta
från Idaho. Kraftbolaget Bonneville Power Administration (BPA) riske-
rar att låta 3 000 MW "gå till spillo" under någon månad under hösten,
för att skapa tillräckligt med vatten i de urpsrungliga strömfårorna vid ett
antal vattenkraftverk för att hjälpa lax under dess flyttningstid.

Ett alternativ är att köpa in kraft externt, till priser på över 30 dollar/
MWh, för att ersätta den kraft som går förlorad. Bonnevilles vattenkraft-
verk har annars mycket låga rörliga produktionskostnader om cirka 10
dollar/MWh.

Kraftbolaget har nu förhandlat till sig kraftoptioner som innebär att BPA
kan köpa kraft till betydligt bättre priser än på "spotmarknaden" vid till-
fällen när de själva måste gå ner i produktion. Genom optionerna, som i
sig själva bara kostar en dollar per MWh, försäkrar sig BPA om ett föru-
bestämt takpris för reservkraften. På detta sättet kan BPA reducera sina
kostnader för inköp av externproducerad kraft betydligt.

Kraftmäklare
Många kraftbolag kommer att ta tid på sig att organisera om och bygga ut
sina tjänster, vissa kraftbolag kommer dessutom medvetet inte kunna er-
bjuda alla kunder de kontraktstjänster dessa vill ha. Detta har givit ut-
rymme för kraftmäklare, som köper "råkraft" och säljer till kunder på de
villkor som kunden vill ha. Detta är en verksamhet som kraftbolag startar
i form av dotterbolag eller som uppstår från andra håll. Detta är också ett
sätt för kraftbolagen att nå nya kunder utanför sina traditionella konces-
sionsområden.

De senaste åren har mer än 70 företag sökt tillstånd för kraftmäklarstatus
vid de federala energimyndigheterna (FERC). En grupp kraftmäklare
kommer från naturgasbranschen, och det finns möjlighet att vissa mäkla-
re kommer att kunna erbjuda alla anslutningar för en kund (vatten & av-
lopp, värme & kyla, telefon och elektricitet). Kraftmäklaren kommer inte
bara att skräddarsy typen av kontrakt till kunden, utan också typen av
service. Exempelvis förutspås framtida energieffektiviseringsprogram
kunna erbjudas av kraftmäklarna.

Förändrade energieffektiviseringsprogram
De amerikanska kraftbolagens DSM-program (energieffektiviserings-
program) upplevde en stark ökning under 1993 (13 %). Trots lovande re-
sultat i form av sänkt energiförbrukning och minskade effekttoppar, drar
nu många kraftbolag in på sina DSM-program. Två av de kraftbolag som
varit aktivast inom DSM, Pacific Gas & Electric och Southern California
Edison, har gjort stora nedskärningar i sin budget för DSM-program för
1995.
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Mycket kritik har framförts mot finansieringen av de nuvarande ener-
gieffektiviseringsprogrammen. Dessa program, som erbjudits vissa kun-
der, har finansierats av alla kunder genom högre eltaxor, vilket inneburit
stort missnöje bland de drabbade kunderna.

Motståndare till dagens DSM-program hävdar till och med att ener-
gieffektiviseringsprogrammen hittills bara inneburit en elprisökning på
2,7 %, enligt en studie av Department of Energy [6]. Alla i debatten ver-
kar dock vara överens om att finansiering och inriktning för de framtida
DSM programmen måste ses över för att DSM skall överleva en konkur-
rensutsatt marknad.

Det grundläggande syftet med DSM är att påverka elanvändningen på ett
sådant sätt att både kund och producent drar nytta av det. Det effektivaste
sättet att påverka en kunds elanvändning är med ekonomiska incitament.
Kraftbolagen bör därför fortsätta att ge denna service till alla kunder som
vill delta, men man bör låta kunden betala för sin service själv, något som
förväntas motiveras av en framtida lägre elförbrukning.

Det har visat sig att många kunder avstår från en investering i energieffek-
tiviserande utrustning såvida inte återbetalningstiden ar extremt kort, ett
eller maximalt två år. Många kunder har svårt att ta med dessa utgifter i sin
budget och det är lättare att budgetera för högre energikostnader. Därför
föreslås nu en ny modell för finansiering av energieffektiviserande utrust-
ning i USA.

Modellen går ut på att kraftbolaget står för investeringskostnaden av ut-
rustningen, men att kraftbolaget sedan återgäldas iform av t ex hälften av
inbesparingen i energiförbrukningen under en tid, till dess att investe-
ringen är betald. På detta sättet skapar man bättre förutsättningar för fö-
retag att "nappa" på DSM-åtgärder som de sedan själva finansierar. De
kunder som inte väljer att ta del i något DSM program drabbas alltså inte
av högre taxor, utan kan tvärtom på sikt passivt komma att ånjuta lägre
taxor om krafttoppar kan reduceras och utbyggnad av ny produktion kan
fördröjas.

Innovativa kontraktsformer - realtidsprissättning
Kraftbolaget Public Service of Indiana (PSI) har inlett ett nytt avtal med
en av sina största industrikunder. Kunden kommer att få billig avkopp-
lingsbar kraft. Om PSI måste koppla bort kunden har kunden rätt att
köpa kraft från kraftmäklare eller utnyttja förköpta kraltoptioner hos en
annan producent. Kunden betalar då bara överföringskostnaden till PSI.

Kraftbolaget Tennessee Valley Authority (TVA) erbjuder sedan en tid
den överkapacitet som TVA kan producera under vissa timmar på dygnet
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till realtidspris. Större industrikunder kan - genom att förlägga elintensi-
va moment i sin produktion till vissa tider på dygnet - reducera sina ener-
gikostnader. Varje morgon ger TVA ut en prognos om dygnsvaraitionen
för elpriset. Detta är ett effektivt sätt för TVA att reducera sina dygns-
toppar och kunna avstå från dyr spetslastproduktion.

Virginia Power kommer inom snar framtid att erbjuda större industri-
kunder realtidsprissättning. Kraftbolaget erbjuder sina kunder ett "on-
line"-informationssystem, men kommer att kräva långtidskontrakt av
kunderna för denna service.

Ett kanadensiskt kraftbolag har börjat erbjuda sina kunder separata räk-
ningar för kraft, överföring och distribution till alla kunder som har ett
effektuttag som överskrider 50 kW.

"Taktaxa" innebär att kraftbolaget erbjuder en försäkran om att elpriset
under en viss tid inte kommer att överskrida en viss nivå. På motsvarande
sätt kan en "Golvtaxa" definieras som innebär att kunden försäkrar sig att
skjuta till om elpriset sjunker under en viss nivå som ersättning för en låg
grundtaxa.

3.5 Nya produkter och tjänster

Elektroteknologier
Kraftbolagen söker nya tillämpningar för elektricitet dels för öka sin el-
försäljning men också som en ny affärsidé att erbjuda kunderna på en
framtida avreglerad elmarknad. Idag finns många partnerships mellan
kraftbolag och clprodukttillverkare, som tillsammans marknadsför de
nya apparaterna. De amerikanska kraftbolagens gemensamma forsk-
ningsenhet, EPRI, har speciella avdelningar som bara sysslar med nya
elektroteknologier. Just nu står innovationer inom nya elektro-teknolo-
gier för cirka en tredjedel av alla amerikanska patentsökningar.

Majoriteten av de nya teknologierna försöker inte skapa nya behov, utan
har utvecklats för att ersätta en annan teknik. Ofta kan en process eller
apparat som förbrukat fossilt bränsle ersättas med en elektrifierad process
som dessutom erbjuder något extra (added value) i form av tystare drift,
högre effektivitet eller kompaktare utförande. Andra viktiga fördelar är
att den lokala miljön förbättras och att modern elektroteknologi för det
mesta är kompatibel för fjärrstyrning från en dator eller tidsreläer. De
flesta elektroteknologier smälter därför väl samman med kraftbolagets
energieffektiviseringsprogram (DSM).

Nedan följer ett axplock av några nya tillämpningar som provats och är -
eller snart kommer att vara - kommersiellt tillgängliga:

Svcriucs Tokii'islu Aitachéor 2./



ELMARKNAD I FÖRÄNDRING-ERFARENHETER FRÅN USA

Desinficering med mikrovågor
Genom att bestråla ett medium med starka mikrovågor dödas bakterier i
luftkanaler och avfall effektivt. Installationer finns redan vid 22 sjukhus i
USA.

Vattenrening med UV-teknik
Genom att belysa avloppsvatten med UV-ljus kan användning av klor-
salter reduceras vid vattenreningsverk. Efter en lyckad testinstallation i
Georgia kommer flera anläggningar att byggas.

Färgtorkning med IR-teknik- kan utföras för exaktare temperaturkon-
troll och jämnare torkverkan än i konventionella ugnar.

Ozontvättning
Ozon skapas genom elektriska urladdningar. Ozonet blandas sedan med
kallt vatten som används i tvättmaskinen. Fettet, som binder smuts, oxi-
deras sedan bort av ozonet. Vattnet renas i ett andra steg av ozon innan
det återanvänds för nästa tvätt. Med denna tvättteknik undviks sköljcy-
keln och användandet av tvättmedel Installationen vänder sig till stor-
tvättar vid sjukhus, regementen, fängelser och hotell.

Plasmalåga
Genom att låta trycksatt gas strömma genom en stark strömbåge, som
frigör en del av gasens elektroner, skapas en mycket het plasmalåga. Tem-
peraturer på över 5 000°C är inte ovanliga. Plasmalågor kan användas för
att skära och svetsa metaller. Andra tillämpningsområden omfattar flam-
sprutning av coating och destruktion av miljöfarligt avfall.

Andra elektroteknologier som undersöks är resistensvärmd mat, elektro-
statisk målning, ultraljudsdiskmaskin, laserskärning, akustisk kylning
etc.

Elkvalitetsövervakande/höjande utrustning
En ökad användning av känslig elektronik har inneburit att allt större
krav ställs på elkvalitet. Utrustning som mikroprocessorer, robotar och
varvtalsreglerade elmotorer är känsliga för spänningsvariationer, som är
det idag mest aktuella elkvalitetsproblemet.

Transienta spänningsvariationer innebär att spänningen för en eller flera
faser sjunker från sitt nominella värde under en del eller ett antal spän-
ningscykler. Vissa varvtalsreglerade motorer slutar fungera om en 10 %
spänningsvariation uppträder under fem perioder.

Åtgärder för att höja elkvaliteten vid kraftbolagens produktions-, trans-
missions- och distributionsenheter kommer ta lång tid i anspråk och
kommer säkert inte att införas generellt.
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Det hittills vanligaste sättet att skydda sig mot transienta spänningsvaria-
tioner är med hjälp av batterier, öatterier är dyra, otympliga, kräver ett
visst underhåll och har en begränsad livstid. Elkvalitetsavdelningen vid
Electric Power Research Institute (EPRI) har därför undersökt andra
metoder att skydda sig mot spänningsvariationer. I samtliga fall under-
söktes möjligheten att installera någon typ av reglerutrustning hos slutan-
vändaren eftersom detta är den snabbaste lösningen på problemet.

Resultatet av undersökningen blev följande utrustningar, som amerikans-
ka kraftbolag inom en snar framtid kommer att kunna erbjuda elkvalitets-
känsliga kunder:

• Transformatorer för konstant spänning

• Magnetiska spänningsändrare

• Motor-generatorer

• Supraledande magneter för energilagring

Informationsöverföring
"The National Information Infrastructure3' (Nil) är ett strategiskt fede-
ralt stött framtidsprogram i USA, Programmet innebär ett främjande och
en standardisering av allt som har med överföring av information att göra.

Särskilt intressant i det här programmet är "the Information Superhigh-
way" vars mål är att det skall finnas ett heltäckande och öppet system för
snabb överföring av digital information. Ett sådant system innebär att alla
anslutna företag och hushåll kommer att kunna föra en tvåvägs digital
kommunikation på nätet med hög överföringshastighet. Hittills har
framför allt företag inom telekommunikationsindustrin, kabel-TV och
underhållningsbranschen varit mest aktiva när det gäller att driva frågor-
na kring ett informationsnätverk.

Kraftbolagen har till en början kört sina egna program för kundkommu-
nikationer. Envägskommunikationscentraler innebär att kraftbolaget kan
göra fjärravläsningar av en kunds momentana och ackumulerade elför-
brukning. Dessa centraler introducerades kommersiellt i mitten av SO-
talet, och över en miljon hushåll i USA är anslutna idag. Genom dessa
elmätare har kraftbolagen bl a kunnat minska kostnaderna för kunddebi-
tering och reducera elstölder.

Tvåvägskommunicerande elmätare innebär att kunden skall kunna påver-
ka sitt sätt att få energitjänster från sitt elbolag. Denna typ av elmätare är
också nödvändig för att kunna delta i en elbörs. Utvecklingstendenser
med tvåvägskommunicerande elmätare beskrivs under nästa rubrik.

Med dessa erfarenheter bakom sig intar många kraftbolag nu en aggressi-
vare roll i sin inblandning i "informationsrevolutionen". Eftersom kraft-
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bolagen har möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt kompletera sitt be-
stående kraftledningsnät med fiberoptikledningar, har en stor utbyggnad
av USA:s fiberoptiknät skett de senaste åren. Idag finns mer än 16 000 km
fiberoptikledningar installerade i USA. Kraftbolagen och eldistributörer-
na ser detta som en unik möjlighet att erbjuda tjänster utanför sitt kärn-
område, för att stärka sin position på en framtida avreglerad elmarknad.

Informationssystem - "smarta" hus
Ett 50-tal kunder till det amerikanska kraftbolaget Southern California
Edison kommer att få en ny TV kanal under 1995 - "Edison Energy
Channel". På denna kanal kommer kunderna interaktivt att kunna över-
vaka energiförbrukningen i sina hem.

Till en början kommer testgruppen att kunna följa energianvändningen
för fem apparater, t ex luftkonditionering, kyl, frys eller poolpump. Kun-
derna kommer också att kunna följa hur förbrukningen för de olika appa-
raterna bidrar till elräkningen via ett användargränssnitt på TVn.

Längre fram är det tänkt att systemets funktionalitet skall utökas. Kun-
derna skall kunna styra sina apparater, få en elektronisk elräkning samt
kunna betala denna elräkning - allt via TV apparaten. Det skall också fin-
nas möjlighet att få en tillståndsrapport för de olika apparaterna, vilket
skall kunna uppmärksamma kunderna på eventuella problem med utrust-
ningen.

Projektet kallas "Advanced Energy Management Syston", AEMS, och
syftar till att utveckla en färdig lösning, som skall kunna erbjudas till ett
stort antal kunder. Edison samarbetar med Cox Cable Communications,
och man använder en standard för överföringen från Electronic Indust-
ries Association kallad CEBus (Consumer Electronic Bus).

De flesta kraftbolag som deltar i projekten finansierar till en början nöd-
vändig hårdvara, installationsarbete och de nya energitjänsterna. Dock
ser man på längre sikt en möjlighet att dels sänka kostnaderna för installa-
tionerna, dels låta kunderna betala en månadsavgift för tjänsterna. Häri-
genom skulle energitjänsterna kunna bli en ny inkomstkälla.

Ett annat system för energiinformation utvecklas av Pacific Gas & Elec-
tric tillsammans med Micrososft och TCI. Hösten 1995 var 30 hushåll
anslutna till systemet, och man beräknade att omkring 100 hushåll skulle
vara anslutna vid årsskiftet 1995/96.

Kommunikationsenheten och kontrollenheten är framtagna av TCI.
Kontrollenheten är ansluten till TV-apparatens avändargränssnitt, som är
framtaget av Microsoft. Användargränssnittet har samma utseende som
Microsoft Windows.
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Vid varje elektrisk apparat som skall övervakas, finns ett kontrollrelä,
som ansluts i eluttaget. Kontrollreläet ger besked till kraftbolaget vilka
apparater som är påslagna. Via en fjärrkontroll kan kunderna få reda på
aktuell eltaxa på TVn och sedan välja t ex hur temperaturen skall vara i
rummet - ekonomi eller komforttemperatur.

Energy Services
Instantaneous Two-Way
Communication

Home Network

Cable Services , TCI, Microsoft Stances

Figur 3 J. Funktionsskiss för informationsflödet mellan TCI och PG&E. I hemmets bild-
skärm syns anv än dar gränssnittet, som utvecklas av Microsoft [11].

I en allians mellan kraftbolaget PSE&G, telefonbolaget AT&T och ett par
företag som tillverkar elmätare, utvecklas ett tvåvägs kommunikations-
system för applikationer i "smarta hus". Systemet består av en enhet för
telekommunikation, mjuk- och hårdvara för bearbetning av data samt
mätare och lokala manöverpaneler. Via fiberoptiska- och koaxialkablar
länkas sedan kraftbolag och kunder samman.

I ett första skede testas systemet hos ett tusental av PSE&Gs kunder. Det-
ta följs av en utbyggnad till 10 000 kunder under 1996. Därefter skall sys-
temet byggas ut med 100 000 nya kunder årligen mellan åren 1997 och
2001.

Det nya tvåvägssystcmet kommer att göra följande funktioner möjliga
för kunden:

• Fjärrstyrning av elektriska apparater, via telefon eller Internet.

• Automatiska felmeddelanden om någon apparat är sönder.

• Möjlighet till realtidsprissättning.
0 Övervakning av elkvalitet.

• Specialarrangerade elräkningar.
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• Optimering av DSM-åtgärder.

• Personlig laststyrning efter prisnivå.

Enligt PSE&G skall det inte innebära någon höjning av eltaxan för kun-
den att bli ansluten till systemet. Kostnaden för systemet täcks av de ef-
fektiviseringar som det medför i vissa tjänster, som t ex fjärravläsning av
elmätare, och ökad säkerhet i systemet. En ökad säkerhet innebär färre
elstölder och därför större intäkter för kraftbolaget.

Nya debiteringssystem - "smarta kort" [12]
Ett "smart kort" är ett plastkort i storlek som ett kreditkort med en in-
byggd elektronisk krets. I denna krets kan information av olika slag lag-
ras, t ex kan nian i en t ex en uttagsautomat ladda det med pengar i elek-
tronisk form. Ett sådant kort kan sedan användas för betalning av energi-
tjänster, kanske direkt via en kortläsare i elmätaren hemma. Med "smarta
kort" löper kraftbolaget ingen kreditrisk och administrationskostnader-
na kan minimeras.

Företaget Electronic Payment Services Inc (EPS) har skapat en allians av
teknikföretag och banker för att lansera smarta kort under det gemen-
samma namnet SmartCash. Kort som ingår i SmartCash-systemet kom-
mer att ha SmartCash-logo tillsammans med banklogon. Kreditkortsfö-
retaget MasterCard ingår i SmartCash-alliansen tillsammans med flera
banker.

Försök med betalkort är planerade på flera ställen i USA. EPS har flera
försök planerade. Ett försök kommer att starta andra kvartalet 1996 i
Delaware och omfattar 50 000 kort. Användarna kommer att kunna ladda
sina kort med pengar via MAC-systemet i USA. MAC motsvarar de
svenska Bankomaterna. EPS äger Money Access Services Inc. som sköter
MAC-systemet i USA.

Företrädare för EPS tror att smarta kort kommer att finnas tillgängliga
över hela USA tidigast 1997. Det finns ett stort intresse bland kunderna.
Enligt en undersökning som MasterCard har gjort var 60 % av de tillfrå-
gade kunderna beredda att byta bank för att få tillgång till smarta kort.

Grön el [13]
Snart kan det vara möjligt att köpa miljövänlig el på samma sätt som andra
miljövänliga konsumentvaror. Ett ökat miljömedvetande och intresse för
miljövänliga energikällor bland kunderna har inneburit att det finns en
beredskap för att betala mer för cl som har producerats från förnyelsebara
och miljövänliga energikällor- så kallad grön el.

Ett antal amerikanska kraftbolag har svarat på detta intresse genom att
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erbjuda sina kunder grön el till ett något högre pris än den normala el-
taxan. Kraftbolagens försäljning av grön el har pågått under några år och
man börjar nu se resultaten av dessa satsningar.

De flesta program med grön prissättning har lyckats bra. Kraftbolagen
har varit nöjda med sina program, som bland annat givit dem bättre
kundrelationer och praktiska erfarenheter av att marknadsföra nya pro-
dukter. Konsumenterna har även de varit nöjda, de flesta har varit entu-
siastiska till förnyelsebara energikällor och funnit de frivilliga pro-
grammen tilltalande.

En utförlig rapport om erfarenheter från införande av program för
"grön" el i USA har nyligen skrivits av Niclas Gräns vid det tekniska
attachékontoret i Los Angeles, och kan beställas från Sveriges Tekniska
Attachéers kontor i Stockholm.
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4. Myndigheternas roll i
^regleringsprocessen

4. J Federala myndigheters övervakande roll
I samband med Energy Policy Act (EPA) 1992 in-
skränkte den amerikanska kongressen den federala
energikommissionens (Federal Energy Regulatory
Commission = FERC) rätt att beordra en avregle-
ring av elmarknaden. Denna rätt kommer istället att
förskjutas till delstatsnivå. Däremot krävde FERC
att de regionala kraftbolagen skulle öppna sina nät

för oberoende kraftbolag som sökt och fått status som "Exempt Whole-
sale Generators" (EWG), vilket innebär att de har tillstånd att sälja el di-
rekt till vissa kunder.

FERC ansvarar över förhållanden och prissättning för överföring av kraft
på det högspänningsnät som förbinder delstaterna. FEPvC övervakar ock-
så att de federala regler som fastlades i samband med införandet av EPA
följs. Vad det gäller konkurrenslagar och prissättning på el har FERC
också en övervakande roll.

Under våren 1995 publicerades FERC:s ståndpunkter inför en omstruk-
turering av elmarknaden. Publikationen heter "Notice of proposed rule-
making and supplemental notice of proposed rulemaking" (NOPR), och
är fokuserad på policyn för prissättning på överförd kraft, se kapitel 4.3.
NOPR har varit ute på remiss hos alla kraftbolag och energikommissio-
ner på delstatsnivå, och just nu behandlas alla synpunkter och kommen-
tarer. Förutom regler för överförd kraft behandlar NOPR följande områ-
den:

• Kraftbolagens rätt att täcka strandade investeringar och hur detta kan
ske. Strandade investeringar utgörs framför allt av kapitalintensiva
kraftverk som på grund av ändrade förutsättningar inte är lönsamma
att driva på en konkurrensutsatt elmarknad.

• Informationsnätverk som är nödvändiga för att införa realtidsprissätt-
ning.

FERC har ingripit vid ett flertal tillfällen då kraftbolag inte har följt de
federala lagarna:

• Kraftbolaget Florida Power & Light (FP&L) har blivit beordrade att
följa EPA (Energy Policy Act) och låta det oberoende kraftbolaget
Florida Municipal Power Agency utnyttja FP8cL:s kraftnät.
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Den stora kraftpoolen Pennsylvania-New Jersey-Maryland Intercon-
nection Association, som hittills varit stängd för utomstående, har bli-
vit beordrad av FERC att öppna sig för icke medlemmar. Det ar det
mindre kraftbolaget Duquesne Light Company i Pittsburgh som vill
sälja kraft utanför sitt ordinarie koncessionsområde eftersom många
av dess traditionella industrikunder (stålverk) har lagt ner delar av sin
verksamhet.

4.2 Delstatsmyndighetens beslutande roll
Eftersom tillgången på billig el och efterfrågan på el varierar enormt mel-
lan delstaterna, har mycket av den federala energiplaneringen och över-
vakningen av elmarknaden delegerats till delstatsnivå. Varje delstat har en
kommission som är ansvarig för den regionala produktionen och handeln
med el. Det är den regionala energikommissionären som har rätt att
tvinga fram en avreglering av elmarknaden på delstatsnivå.

Det genomsnittliga elpriset i några delstater

Washington

Wisconsin

Michigan

Maryland

Massachusetts

Kalifornien

Hawaii

10 12 14 16
cen

Figur 4.1. De regionala skillnaderna mellan elpriserna i USA [8],

Det är framför allt fem faktorer som påverkar delstatens energikommis-
sions handlingstakt på vägen mot en avreglerad elmarknad:

• Elprisnivån i delstaten.

• Förekomsten av stora elintensiva industrier som trycker på för ett lågt
elpris.

• De regionala kraftbolagens förutspådda konkurrenskraft i en avregle-
rad miljö (strandade investeringar).

• Federala direktiv genom nationella lagar (PURPA, EPA m m).

• Energikommisionärens politiska bakgrund.
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4.3 Regler för prissättning av överförd kraft
Följande riktlinjer beskrivs i den federala energikommissionens utkast till
policy för krafttransmission:
0 Kraftbolag som äger nät skall låta oberoende kraftproducenter utnytt-

ja detta för överföring av kraft.

• Nätinnehavaren ansvarar för frekvenskontroll, lastutjämning, reaktiv
effekt och andra kontrollfunktioner.

All denna service skall erbjudas och prissättas på ett icke diskriminerande
sätt av nätinnehavaren. För detta krävs en funtionell separering av nät-
verksamheten från andra affärsområden för de kraftbolag som är nätäga-
re. FERC tvingar dock inte kraftbolag att sälja ut sina nät.

Det finns flera många olika ansatser för prissättning av överförd kraft. De
som diskuterats i USA är;

"Frimärkesavgift"
Alla som utnyttjar nätet betalar samma avgift per kWh, utan att ta hänsyn
till avståndet. En enkel metod som dock gör att de som skickar effekt över
korta avstånd subventionerar andra som utnyttjar nätet för långa distan-
ser.

"Kontraktväg"
Detta innebär att ett kontrakt för varje överföring skrivs med kostnaden
som funktion av avståndet. Nackdelen är att elens verkliga vägval ofta
skiljer sig från den beräknade, och kostnadstäckning för fel del av nätet
kan uppstå.

"Megawattmilen"
Metoden innebär att elens verkliga flöde beräknas med hjälp av en nätkar-
ta. Kostnader allokeras sedan till hur mycket av delnätets kapacitet som
utnyttjas vid överföringen. Denna metod ansågs tidigare som för kompli-
cerad och aJJti' ' ingenjörsmässig. Trots detta har metoden vunnit alltmer
gehör, efter',-/)*•;,. _-n ger den riktigaste kostnadstäckningen.

I'I.1,

För samtliga .., .öder finansieras en eventuell utbyggnad av nätet lika av
alla användare. När det gäller differentierad kostnadstäckning för ut-
byggnad av nätet finns det också olika ansatser:

Kortsiktig marginalkostnad
Nya användare av nätet betalar endast de marginalkostnader som deras
last förorsakar. Övriga driftskostnader täcks av "moderbolaget" (kraft-
bolaget som äger nätet). Denna metod kan leda till låg kostnadstäckning
och orsaka en ovilja hos nätägarna att bygga ut ett nät.
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Långsiktig marginalkostnad
I den här metoden används både marginalkostnad och driftskostnad för
att beräkna transmissionsavgiften. Alla nödvändiga utbyggnader och un-
derhållsarbete för nätet under en viss tid identifieras och prissätts. Denna
kostnad delas sedan upp för alla nya transaktioner.

FERC skiljer mellan två olika överföringstjänster som de föreslår i sin
rapport [7]:

Point-to-point service
Detta innebär att överföringstjänsten omfattar en bestämd rutt med sam-
ma inkopplingspunkt och uttagsposition. Denna typ av service omfattar
t ex ett privat kraftverk som säljer el till en bestämd industri eller ett re-
gionalt kraftbolag som utnyttjar ett annat regionalt kraftbolags nät för att
sälja el i en annan delstat.

Point-to-point avgiften innebär att nätägaren kommer att belatsta över-
föringskunderna för att täcka sina marginalkostnader i samband med en
eventuell utbyggnad av nätet, se figur 4.2.

Kraftbolag Konstruktions- Topplast Årlig fast kostnad
värdet av nätet för systemet för transmission
(miljoner dollar) (MW) (dollar/kW)

Dayton Power&L 247,2 2 765 15,64
Louisville Gas&E 173,8 2 239 13,59
Minnesota P&L 162,7 1 252 22,74

Figur 4.2, Exempel på FERCs förslag till prissättning för "point-to-point"-service. Detta
transmissionspris, som betalas till det nätägande kraftbolaget, skall täcka såväl drift och
underhåll som nödvändig utbyggnad av nätet för att kunna utföra krafttransmission till
tredje part. Priset kan härledas genom att dividera värdet av nätet med dess toppbelast-
ning och multipiccra med 17,5 %, Denna sista koefficient härstammar från analyser
gjorda av FERC[7J.

Förslaget från FERC innebär alltså ingen avståndsberoende prissättning.
Men det hindrar inte heller kraftbolagen från att utnyttja möjligheten att
utforma en avståndsberoende tariff om det är befogat. Alla framtida pris-
sättningsförslag kommer att granskas av FERC.

Network service
Detta innebär att ett utomstående bolag utnyttjar delar eller hela det re-
gionala kraftbolagets nät för att sälja el till sina kunder inom det regionala
kraftbolagets koncessionsområde. Exempel på Network service är t ex då
ett kommunalt energibolag utnyttjar ett regionalt kraftbolags transmis-
sionssystem för sina kunder inom det regionala kraftbolagets ursprungli-
ga koncessionsområde.
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4A Miljökrav och stöd för förnyelsebara
energikällor

Miljöinverkan av en avreglerad elmarknad
FERC menar att miljöbelastningen inte kommer att öka vid en övergång
till en mera konkurrensutsatt elmarknad [7]. Det innebär att FERC inte
ser någon motsägelse i att kostnadseffektiv elproduktion oftast är miljö-
vänlig. Det är dessutom delstatslagar som sätter de konkreta kraven på
emissioner från kraftproduktion.

Trots detta anordnas det "hearings" av FERC där alla har möjlighet att
skicka in sina synpunkter på en avreglerad elmarknads miljöpåverkan.
Denna debatt är inte avslutad.

Stöd för förnyelsebara energikällor
Den sedan 1978 införda kategorin av kraftverk som använder någon form
av förnyelsebar energi i sin elproduktion, de så kallade QF-kraftverken
(Qualifying Facility, se kapitel 2), har hittills åtnjutit mycket förmånliga
kontraktsformer. Man hoppades att en subventionerad kommersialise-
ring av dessa tekniker skulle ge förnyelsebara energikällor ett tidsbegrän-
sat stöd så att de skulle kunna bli konkurrenskraftiga gentemot de tradi-
tionella kraftverksteknikerna.

Förnyelsebar energi fick ytterligare stöd genom ekonomiska styrmedel i
form av de utsläppsavgifter som den amerikanska luftvårdslagen medför-
de (Clean Air Act, 1990). Därefter infördes Energy Policy Act, EPA,
1992 och denna befäste de federala myndigheternas vilja att stödja förny-
elsebara energikällor genom att införa subventioner för elproduktion
från sådana.

Vissa debattörer i den amerikanska senaten menar att det inte skall behö-
vas några ekonomiska stöd på en öppen elmarknad. Sådana subventioner
skulle sätta marknadskrafterna ur spel och i varje fall kortsiktigt bekostas
av konsumenterna. Debatten om existensen av och formen för ett federalt
stöd för förnyelsebar energi är alltså inte avslutad.

Detta gör att det blivit ännu intressantare att finna möjligheter till självfi-
nansiering av investeringar i förnyelsebar energi, t ex i form av "grön"
prissättning av el.

Den osäkra ekonomiska miljön har gjort att antalet nya licenser för QF-
kraftverk under 1994 sjunkit till en tiondel jämfört med toppåret 1986.

Subventioner och regler för att stödja förnyelsebar energi förekommer
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också på delstatsnivå. Diskussioner pågår t ex i Kalifornien om att kräva
att en viss del av ett kraftbolags produktionsportfölj måste bestå av för-
nyelsebara energikällor.
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5. Övriga aktörers anpassning till
en avreglering

5.1 Kundernas förväntningar på en avreglering
Generellt gäller att de flesta kunderna förväntar sig lägre tariffer, större
valfrihet när det gäller kontrakt och tjänster samt möjlighet att byta el-
distributör efter en avreglering av elmarknaden. I USA är det framför allt
stora, elintensiva industrikunder och kommunala tekniska verk som har
de största förväntningarna.

Elintensiva industrier
De stora industrikunderna ser goda möjligheter att skriva förmånliga
kontrakt om elleveranser om en direkt elmarknad med möjlighet till bila-
teral kontraktsskrivning kommer till stånd. Många industrikunder är där-
för skeptiska till förslagen om att ha en indirekt öppen elmarknad, mot-
svarande en pool.

Ford Motor Company, som var med i det berömda avtalet mellan "de tre
stora" och kraftbolaget Detroit Edison som beskrivs i kapitel 4.4, presen-
terade sina förväntningar på den väntade avregleringen med följande fem
punkter:

Kvalitet och tillförlitlighet
Detta är enligt Ford det viktigaste kriteriet för att få nöjda kunder. Detta
inkluderar att antalet avbrott och elkvaliteten inte avviker från kontrak-
tet.

Konkurrenskraftiga priser
Möjligheten att byta elleverantör eller att själv generera el kommer att
sätta press på kraftbolagen att hålla konkurrenskraftiga priser.

Långtidskontrakt
Alla industrier strävar efter att vara lågkostnadsproducenter och samti-
digt producera med högsta kvalitet. För att nå detta mål krävs samma
höga kvalitet i produkter och tjänster från alla underleverantörer inklusi-
ve kraftbolaget. Långtidskontrakt gynnar dessutom båda sidor i form av
förutsägbara elpriser för kunden och förutsägbar last för elproducenten.

Heltäckande företagskontrakt
Industrikunder skall ha möjlighet att skriva kontrakt för alla sina verk-
samheter i en region och inte bara för enstaka fabriker.
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Egna energieffektiviseringsprogram
Kraftbolag eller konsulter bör tillsammans med kunden utveckla skräd-
darsydda energieffektiviseringsprogram, istället för att erbjuda generella
energieffektiviseringstjänster. Ford har lyckats reducera åtgången av
energi för produktionen av en bil med 32 % sedan 1980.

Kommunala tekniska verk
Precis som i Sverige har det regionala kraftbolaget stått som producent
och distributör av elektricitet för mindre komuner som inte bildat eget
kraftbolag. Som följd av en avreglering ser nu många tekniska verk i dessa
kommuner möjligheten att minska de kommunala utgifterna för elektri-
citet, och att kanske själva bli distributörer till kommunens hushåll.

Den lilla kommunen Falls Church i Virginia försöker göra sig fri från det
regionala kraftbolaget Virginia Powers leveransavtal. Falls Church tek-
niska verk har undersökt möjligheten att bilda ett kommunalt energibo-
lag, och gjort förfrågningar om leveransbud från oberoende kraftbolag
och angränsande regionala kraftbolag. Undersökningar har visat att de 16
kommuner i Virginia som driver kommunala energibolag kan erbjuda
sina kunder upp till 20 % lägre tariffer än de kontrakt som Virginia Power
erbjudit.

Det här fallet har startat en debatt i USA, och många mindre kommuner i
landet följer Falls Churchs öde med spänning.

Hushållskunder
Resultatet av en enkätundersökning som nyligen gjorts bland 1 200 hus-
hållskunder i USA, visade att 60 % av de tillfrågade trodde att en avregle-
ring av elmarknaden skulle ge lägre tariffer även för dem själva. Om däre-
mot avregleringen skulle medföra att bara industrier och institutioner
skulle få lägre elpriser i framtiden, så sjönk stödet för en avreglering till
30 %. Telefonintervjun avslöjade också att lojaliteten till det egna kraft-
bolaget inte var stor, och tre av fyra kunder skulle byta eldistributör om
priset skiljde sig mer än 5 %.

Trots att över 50 % av de tillfrågade tyckte att elpriset var för högt idag,
skulle mer än en femtedel av kunderna vara beredda att betala ett betyd-
ligt högre pris för elektricitet som är genererad med förnyelsebara energi-
källor. Idén med "grön prissättning" får mycket stöd i USA, (se kapitel
3.5). Nästan tre fjärdedelar skulle vilja vara med i ett program som ger
kunden möjlighet att välja elektricitet från olika kraftgenereringstekniken
En av sju hade deltagit i någon typ av energieffektiviseringsprogram
(DSM), men 80 % tyckte att idén är vettig om attraktiv men rättvis finan-
siering kan erbjudas.
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5.2 Energidepartementet bantas
Energidepartementet bildades 1978, och har sedan
dess haft som huvuduppgift att driva forskning rela-
terat till kärnvapen, och att som oberoende myndig-
het förvalta USA:s kärnvapen.

Energidepartementet representerar också den statliga
forskningen för den civila energisektorn, som tradi-

tionellt varit av strategisk karaktär och inneburit stora, dyra och lång-
dragna projekt. Mest känt är "the Clean Coal Technology" (CCT), som
har som mål att etablera nya miljövänliga och ekonomiska kolbaserade
kraftproduktionskoncept.

Republikanerna, som i mycket representerar den skattebetalande ameri-
kanska vita medelklassen, är i majoritet i kongressen och vill skära kraf-
tigt i energidepartementets budget. Kärnvapenprogrammet kommer att
bantas rejält, men även civila program kommer att bli lidande. Dessa be-
sparningar är huvudsakligen en följd av USA:s budgetunderskott och en
önskan att vilja undvika skattehöjningar, och har bara en svag koppling
till den väntade avregleringen av elmarknaden.

Chefen för det amerikanska energidepartementet, Hazel O'Leary, har
presenterat en plan för hur Department of Energy (DOE) skall spara 1,7
miljarder dollar under fem år. Förslaget innebär att nästan 4 000 arbets-
platser inom departementet kommer att försvinna, och att nästan 40 000
kontraktsanställningar kommer att upphöra. Förutom minskade per-
sonalutgifter kommer ett reducerat utnyttjande av externa konsulter, in-
förandet av ett bättre informationssystem, sammanslagning av kontor
och minskade resekostnader att bidra till de planerade besparningarna
[14].

Målet är att DOE skall gruppera sina verksamheter i ett sammanhängan-
de mönster. Under verksamhetsområdet "Office of Energy Resources"
kommer alla program relaterade till fossil energi, förnyelsebar energi och
energiplanering att finnas. Inom "Office of Environment, Safety and
Health" placeras alla aktiviteter som berör miljöteknik och säkerhet vid
anläggningar. En annan planerad sammanslagning av kärnvapenprogram-
met och kärnkraftsforskningen kommer att kallas "Office of National
Security".

Genom att presentera en seriös plan för nedskärningar och omstrukture-
ringar som tillsammans skall leda till besparingar, har O'Leary nu fått
stöd och ökat förtroende i kongressen. Attackerna på DOE från republi-
kanerna har upphört, och energidepartementet hotas inte längre av en
omedelbar upplösning.
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5.3 Nya ansatser för medlemskap i EPRI
Electric Power Research Institute (EPRI) är en central
forskningsinstitution som finansieras av de amerikanska
kraftbolagen. Idén bakom EPRI är att utvecklingspro-

jekt som har allmänt intresse bland kraftbolagen skall genomföras på ett
för alla parter kostnadseffektivt sätt av EPRI. Speciellt lämpade för en
institution som EPRI är strategiska högrisk projekt, där en gemensam
finansiering och därmed delade risker kan vara enda nyckeln till att ett
projekt realiseras.

Genom åren har dock EPRI vuxit till en stor organisation och den direkta
kontakten med kraftbolagen har i viss mån gått förlorad. Idag bestäms
prioriteringen av de olika forskningsprogrammen av en styrelse inom
EPRI.

Samtidigt har medlemskapet i EPRI hittills inneburit att medlemsavgiften
finansierar alla utvecklingsprogram inom EPRI. Detta har gjort att kraft-
bolagen har haft en känsla av att de bara indirekt kan styra sina FoU-
insatser inom EPRI.

Som en förberedelse för en framtida mera konkurrensutsatt elmarknad
ser nu många amerikanska kraftbolag över sina FoU-utgifter, och vill
målinriktat styra och välja de utvecklingsprogram som de deltar i.

För att möta dessa krav från kraftbolagen initierade EPRI 1995 ett nytt
koncept för medlemskap som kallas "Progressive Flexibility" (PF). Denna
nya ansats till medlemskap innebär att kraftbolagen väljer bara att stödja
de forskningsprogram som de själv valt ut. EPRI kräver dock att minst
60 % av programmen skall stödjas för att fullt medlemskap skall gälla.

Program Structure

Environmental &
Health Scicncos
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Rcnewables & Hydro

Gas & New Coal Generation

Fossil Power Plants

Environmental Control

Substations, System Operations
& Storage

Utility Resource
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Power Quality

Information Systems
& Telecommunications

Industrial & Agricultural
Technologies & Services

Commercial Technologies
Services

Residential Technologies
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Retail Market Tools & Services

Electric Transportation

Nuclear Power

Figur 5.1. EPRI's nya indelning i verksamhetsområden [15].
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En ny typ av medlemskap utgör stödmedlemmarna, som endast behöver
stödja 15 % av forskningsprogrammen. Den senare typen av medlemskap
är ett försök att locka mindre kraftbolag till EPRI.

I samband med införandet av "Progressive Flexibility" kategoriserades
alla forskningsprogram till sjutton grupper som sedan delades upp i sex
huvudgrupper.

5.4 Elbörs på Wall Street
Inom en snar framtid kommer det att vara möjligt
att köpa kraft på börsen på Wall Street i New

New York York. New York Mercantile Exchange (NYMEX)

i S S ^ S ? S marknadsför siSi media som den framtida ledande
elbörsen för kraftoptioner.

NYMEX kommer att vara öppen för alla som är intresserade av att köpa
och sälja kraftoptioner enligt det standardkontrakt som NYMEX utfor-
mat. NYMEX siktar på att bli den marknadsplats som bildar referenspri-
ser för övriga framtida direkta elbörser och pooler. Det kommer att bli
möjligt att via Internet att koppla upp sig på NYMEX server, för att onli-
ne kunna följa prisutvecklingen på kraftoptioner på Wall Street.

NYMEX efterlyser dock en standardisering och/eller klassificering vad
gäller elkvalitet. I övrigt kommer kraftoptionerna att standardiseras i
kontrakt med samma sammansättning som beskrivs i kapitel 3.4.
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6. Erfarenheter från
avregleringsprogrom

6.1 Avregleringsprcgram i några delstater
Det är delstaternas energikommissioner som bestämmer om, hur och när
den regionala elmarknaden skall avregleras. Beroende på bakgrund och
förutsättningar skiljer sig inställningen till en avreglering av elmarknaden
väldigt mycket mellan delstaterna.

I det här kapitlet belyses situationen i några delstater. Både "progressiva"
och mera "konservativa" delstater presenteras.

Kalifornien
Bakgrund

Kalifornien är den delstat som har upplevt den tuf-
faste regleringen av energiproduktion och energian-
vändning, framför allt av miljöskäl. Licensiering av
kraftverk i Kalifornien är en mycket dyr och trög
process. Elpriset har således varit högt och har skapat
goda förutsättningar för användning av förnyelseba-
ra energikällor och energieffektiviseringsprogram.

A andra sidan drar sig många industrier för att etablera sig i Kalifornien,
och det förekommer att företag flyttar sin verksamhet norrut till delstaten
Washington, där elen bara kostar hälften så mycket.

Energikommissionen i Kalifornien (California Public Utilities Commis-
sion y CPUC) släppte under våren 1994 sin berömda "blue book", som
beskrev den grad av avreglering som skulle genomföras i Kalifornien, och
i vilken takt. Målet som beskrevs i den blåa boken var att låta större kun-
der få möjlighet att välja elleverantör redan 1996, och att alla kunder skul-
le ha möjlighet att gå med i en elbörs redan 2002.

Från direkt marknad till pool

Efter övervägande och närmare analyser har Kaliforniens energikommis-
sion nu tagit "ett steg tillbaka", och har givit ut nya riktlinjer och mål för
avregleringsprocessen. Kommissionen föreslår nu införandet av en cent-
ral pool för elmarknaden, istället för den tidigare föreslagna direkta öpp-
na elmarknaden med möjlighet till bilaterala kontrakt direkt med elpro-
ducenten.
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Elprisutvecklingen i USA
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Figur 6.1. De genomsnittliga elpriserna för Kaliforniens två största regionala kraftbolag
(SCE - Southern California Edison, PG&E - Pacific Gas & Electric) jämfört med snitt-
priset i USA de senaste tio aren

Poolen skall skötas av en oberoende organisation som rapporterar till
Kaliforniens energikommission, och skall i mångt och mycket fungera på
samma sätt som New Yorks börsmarknad. Poolen skall fungera som en
marknadsplats för säljare och köpare av el, och kommer att bestämma det
momentana spotpriset för el. Poolen skall också ta ansvar för reservkraft
och för att elproduktionen sker på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.
Den sista punkten innebär också att drift av viss baslast (kärnkraft, QF-
kraftverk, se kapitel 3 och vissa vattenkraftverk) inte kommer att påver-
kas av marknadskrafterna i poolen.

Skälen till denna "vändning" i avregleringsprocessen anges vara:

• Olösta frågor om leveranssäkerhet, elkvalitet och reservkraft delegeras
till poolen, som fungerar som ett "filter" till kunden.

• Utveckling av realtidsprismätare för direkt access pågår för fullt, och
det kan löna sig att vänta på bättre och billigare utrustning.

• Ett stegvis införande av en direkt elmarknad, med möjlighet till bilate-
rala leveranskontrakt enligt den ursprungliga planen, skulle till en bör-
jan innebära att endast stora kunder skulle kunna dra nytta av konkur-
rensen. I en pool kommer även små kunder, direkt eller indirekt, ome-
delbart att kunna profitera från de lägre elpriserna på spotmarknaden.

Den f d energikommissionären Mitchell Wilks var republikan och an-
hängare av en direkt elmarknad, och ligger i mångt och mycket bakom
det gamla, mor progressiva, förslaget. Vid en konferens nämnde han några
anledningar till varför han tror att det gamla förslaget blev överkört:

• Allmän skepsis mot att ökad konkurrens automatiskt skulle leda till
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lägre priser. Avregleringen i England ledde inte omedelbart till lägre
priser, vilket dock främst berodde på en generationsväxling inom
kraftproduktionsapparaten. Detta glöms dock oftast i debatten.

• Energikommissionen är rädd för att förlora makt och bli "överflödig"
i framtiden. Poolen däremot kommer alltid att stå under CPUOs
övervakning.

• Reaktionen från Wall Street på "direct access ''-förslaget var negativ,
och aktiekurserna för de börsnoterade regionala kraftbolagen sjönk
kraftigt.

• Varken frågan om leveranssäkerhet/reservkraft eller finansiering av
strandade investeringar var lösta när det gamla förslaget fastlades.
Dessa frågor, medger Mr Wilks, är lättare att lösa i ett poolkoncept.

En förutsättning för att poolen skall fungera är att de starkt vertikalt
strukturerade regionala kraftbolagen organiseras om i tre separata affärs-
enheter, se kapitel 3.2:

Kraftproduktionsenheten
Denna kommer också i framtiden att styras helt av kraftbolaget.

Transmissionsenheten
Denna skall erbjuda icke-diskriminerande tillgång till kraftledningsnätet
för alla kraftproducenter enligt tariffer godkända av den federala energi-
kommissionen (FERC).

Distributionsenheten
Denna kommer att regleras av energikommissionen, och kommer fortsät-
ta att erbjuda elleveranser till samtliga kunder.

Den sittande energikommissionen hoppas att de regionala kraftbolagen
självmant kommer att separera transmissionsenheterna till ett gemensamt
joint venture för att täcka hela Kalifornien. Samtidigt hoppas man att alla
kraftbolag och kommunala energibolag kommer att söka sig till poolen
frivilligt (av ekonomiska skäl).

Kaliforniens tre stora kraftbolag, Pacific Gas & Electric (PG&E), South-
ern California Edison Company (SCE) och San Diego Gas & Electric
(SDG&E), är alla positiva till en pool.

Finansiering av omställningskostnader
"Omställningskostnader" definieras som de kostnader som allokeras till
den förändringsprocess som elmarknaden upplever och kommer att upp-
leva. Energikommisionen i Kalifornien definierar tre olika kategorier av
omställningskostnader:
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Oekonomisk kraftproduktion
Detta handlar för Kaliforniens del mest om fördyrade kärnkraftverk.

Olönsamma QF-kontrakt
Dessa kostnader uppstår genom att det regionala kraftbolaget har knutit
långtgående levcransavtal för el från oberoende kraftverk till höga priser
som inte är marknadsanpassade.

Hotade subventioner
En följd av en avreglering kan vara att subventioner av investeringar i
miljösyfte och för sociala program kommer att reduceras eller försvinna.

Energikommissionens förslag för att täcka dessa kostnader innefattar
införandet av ett "omställningspris" {Competitive Transition Charge >
CTC). För att t ex täcka kostnader för oekonomisk kraftproduktion skall
elproduktionen från oekonomiska kärnkraftverk kopplas till billig el från
något vattenkraftverk. För fossileldad kraft kommer både ett "tak" och
ett "golv" för vinsten från elförsäljning att sättas.

En annan grupp av tjänster som måste omarbetas inför en avreglering är
de sociala programmen för att stödja låginkomsttagare bland kunderna,
encrgictfektiviseringsprogram och stöd till kraftverk som använder för-
nyelsebara energikällor. Dessa program kommer att fortsätta, men deras
finansiering måste omarbetas.

Motstånd till poolen

Motståndarna till poolen utgörs framför allt av oberoende kraftprodu-
center och industrikunder. Dessa menar att införandet av poolen endast
kommer ha en mindre inverkan på elpriset eftersom en stor del av baslast-
produktionen (kärnkraft, viss vattenkraft och QF-kraftverk) inte kom-
mer att beröras av marknadskrafterna i poolen. Kritiken vänder sig också
mot att de regionala kraftbolagen står på båda sidor om poolen, dvs både
som elproducenter och som distributörer, vilket kan medföra att diskri-
minering kan förekomma.

Små oberoende kraftbolag är givetvis också ointresserade av att betala för
de regionala kraftbolagens strandade investeringar. De hävdar att stran-
dade investeringar förekommer i alla branscher, och ingen förväntar sig
att t ex Ford skall betala lör en misslyckad produktionslinje vid Chrysler.

De regionala kraftbolagen försvarar sig med att spelreglerna på elmarkna-
den kan komma att ändras så radikalt så att det kan jämföras med en fot-
bollsmatch, där domaren efter halvtid säger att det lag som gjort flest
självmål vinner matchen.

Förespråkarna för en pool menar vidare att det är uppenbart att stora,
förhandlingsstarka kunder söker bilaterala kontrakt med oberoende
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kraftbolag, bland annat för att slippa vara med att betala för "omställ-
ningskostnader". Vidare finns det en risk för att vissa mindre förhand-
lingsstarka kunder blir diskriminerade i form av högre elpris och sämre
service.

En intresseförening mot poolverksamheten har nyligen bildats i Kalifor-
nien. Föreningen har dragit igång en kampanj för att väcka ytterligare
motstånd mot en "virtuell avreglering".

Nästa steg i processen

Avregleringsförslaget från Kaliforniens energikommission har under
hösten 1995 varit ute på remiss inom delstatens myndigheter, innan det
slutgilitiga förslaget presenterades i mitten av december 1995. Tre av de
fem energikommissionärerna i Sacramento stödde förslaget.

Beslutet att anta förslaget innebär att en regional kraftpool skall bildas till
år 1998. En oberoende myndighet kommer dessutom att bildas för drif-
ten av nätet för att undvika framtida diskriminering. Näten kommer i ett
övergångsskede att ägas av de regionala kraftbolagen.

Parallellt med poolverksamheten kommer man att driva en försökverk-
samhet med direkt elmarknad för ett begränsat antal kunder från alla
kundkategorier. Efter utvärdering skall alla kunder få möjlighet att etab-
lera bilaterala kontrakt med samtliga producenter.

Kaliforniens energikommission ser poolen som en övergångslösning på
avregleringsfrågan till dess att alla frågetecken om avregleringens följder
är lösta och alla hushåll har försetts med den utrustning som krävs för att
vara med i en direkt elbörs. Man räknar med att alla kunder som är intres-
serade av att vara med i en direkt elbörs kommer att vara utrustade med
realtidsmätare år 2003.

De regionala kraftbolagen kommer under en övergångsperiod att ges
möjlighet att få täcka kostnader för sina strandade investeringar enligt de
metoder som beskrivits tidigare i detta kapitel. Många kraftbolag kom-
mer troligtvis dessutom att öka avskrivningarna för vissa anläggningar
under de närmaste åren, för att stå ännu bättre rustade inför en fullt fung-
erande elbörs vid sekelskiftet. Detta gör att det inte är troligt att elpriserna
kommer att sjunka markant i Kalifornien på kort sikt.

Wisconsin
Vikten av de regionala förhållandena för debatten om av-
reglering av elmarknaden understryks av situationen i
Wisconsin. Följande omständigheter har dämpat kravet
på en omstrukturering av elmarknaden i Wisconsin:

• Förhållandesvis låga elpriser.
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• Resursplaneringen har fungerat, med följden att flera kärnkraftspro-
jekt som planerades i mitten av 70-talet ströks. Dessa skulle annars tro-
ligen ha utgjort strandade investeringar idag.

• Kraftbolagen är i god ekonomisk kondition.

• De flesta kunder är nöjda med den service de får från kraftbolagen.

• Wisconsins ekonomi är god med låg arbetslöshet

• Kraftbolagens energieffektiviseringsprogram har fungerat bra.

Samtidigt understryker både Wisconsins energikommissionär och det
största regionala kraftbolaget att förändringar kommer att ske mot en
mer konkurrensutsatt elmarknad. Man tror vidare att omstruktureringen
främst kommer att leda till ett ökat utbud av tjänster för kunder, snarare
än till lägre elpriser.

Just nu överväger delstatens energikommission att genomföra någon typ
av försöksverksamhet med någon form av elmarknad. Wisconsin Electric,
som är delstatens största kraftbolag, har genomfört detaljerade studier av
olika alternativ, och har kommit fram till ett förslag till en ny elmarknad.
Förslaget innebär att konkurrens kommer att införas på de områden där
fria marknadskrafter kan resultera i låga kostnader/priser. Övriga områ-
den kommer även i framtiden att vara reglerade, men på ett nytt sätt.

I figuren nedan är de instanser där konkurrens råder gråmarkerade, de
omfattar elproduktion, kraftmäklare och kundservice. De reglerade in-
stanserna omfattar kraftpoolen samt överföring och distribution. Dessa
tre instanser skall fungera oberoende av varandra.

Wisconsin Electric's Framework for Electric Industry Restructuring
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Figur 6.2. Wisconsin Electrics koncept for en konkttrrcnsittsatt elmarknad [16].
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Kraftpoolen
Denna skall fungera som en spotmarknad för inköp och försäljning av el.
Bilaterala kontrakt kommer att vara möjliga. Kraftpoolen ansvarar för
reservkraft och spänningskvalitet ut på nätet.

Överföringsinstansen
Denna äger kraftledningsnätet och ansvarar för säkerhet, tillgänglighet
och prissättning för överförd kraft.

Distributionsinstansen
Denna äger det lokala distributionsnätet. Ansvarar för standarden för
abonnemangen.

Elproduktionen
Alla kraftproducenter (kraftbolag och privata producenter) ger bud på
kraft på realtidsbas. Kontakt med köpare sker via kraftpoolen.

Kraftmäklare
Dessa köper och säljer kraft till poolen och kunder, och kraftoptioner till
större kunder, kundservicebolag och kommunala energibolag. De kan
också fungera som mellanhand för långtidsavtal.

Kundservicebolag
Dessa företag säljer el med mervärde och kanske också vatten, telefon-
tjänster, Internetanslutning och värme ("one stop shop") till både företag
och hushållskunder.

Detta koncept innebär att all kraft kommer att gå via kraftpoolen, och via
den kan "omställningskostnader" i form av t ex strandade investeringar
täckas genom ett kostnadstillägg för varje kWh som köps eller säljs.

Wisconsin Electric anser inte att det är nödvändigt att sälja ut transmis-
sion och distribution som separata företag, utan tror att en intern uppdel-
ning inom kraftbolaget räcker för att tillgodose att kostnadstäckningen
för överföring och distribution kommer att göras rättvis och korrekt [17].

I Michigan har pressen på en omstrukturering av
elmarknaden ökat av flera skäl. Delstaten har en
stor elintensiv industri, och ett väl utbyggt natur-
gasnät har banat väg för gasturbininstallationer vid
industrier och privata kraftbolag. Detta, tillsam-
mans med den öppna debatten, har inneburit en
stor press på både kraftbolagen och delstatskom-
missionen för en förändring.
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Med detta som bakgrund beslöt sig delstatskommissionen i Michigan för
ett experimentprogram för att få erfarenheter av en direkt konkurrensut-
satt elmarknad. Michigans försöksprogram omfattar:

• En procent av de två stora regionala kraftbolagens kunder (Detroit
Edison och Consumers Power Co.).

• Endast ny produktionskapacitet skall ta del av elbörsen för att undvika
problem med strandade investeringar.

• Försöksperioden är begränsad till fem år. Kunder som deltar kan åter-
gå till sin ursprungliga elleverantör när som helst under försökstiden.

• Tariffer och avtal med kunder som inte deltar kommer att stå under
ständig kontroll för att förhindra indirekta negativa följder för de övri-
ga kunderna.

En förutsättning för att experimentet skall fungera är att problemet med
prissättning för överförd kraft löses. Den regionala sammanslutningen av
elintensiva industrier som heter "Association of Businesses Advocating
Tariff Equity" (ABATE), som till stor del ligger bakom förslaget om ex-
perimentet, har engarat sig hårt i detaljfrågorna.

ABATEs förslag går ut på att man tar ut en maximal avgift för överförd
kraft om 1,15 dollar per kW och månad, och för distribution 1,76 dollar
per kW och månad. Precis som kapitel 4.3 beskriver finns det dock många
olika sätt att beräkna kostnaden för överförd kraft, vilket gör att det upp-
stått debatt mellan kraftbolagen, ABATE och delstatskommissionen.

Connecticut
Ett utskott utsett av delstatens energikommission har stu-
derat olika former av avreglering för elmarknaden. För
och nackdelar belystes och en enkät skickades ut till
allmänheten. Resultatet av undersökningen och enkäten
visade att en avreglering inte låg i delstatens intresse.

Framför allt förutspår man negativa konsekvenser av en avreglering inom
följande områden:

• Energieffektiviseringsprogram och laststyrningsprogram

• Förnyelsebara energikällor

• Sociala program för låginkomsttagare

• Elförsörjningstrygghet

• Miljömedvetenhet

Kraftbolagen i Connecticut sitter dessutom på en hel del strandade inves-
teringar, vars framtida kostnadstäckning skulle innebära komplicerade
diskussioner.

Sveriges Tekniska Attachéer



ELMARKNAD I FÖRÄNDRING-ERFARENHETER FRÅN USA

Connecticuts energikommission trycker dock på att en transparentare
kostnadsallokering måste införas vid kraftbolagen som på sikt skall leda
till konkurrenskraftigare priser. Till dess väntar man och ser vad grann-
staterna genomför.

Arizona
Energikommissionen i Arizona (Arizona Corpo-
ration Commission^ ACC) har studerat olika av-
regleringsformer sedan maj 1994. Chefen för ett
mindre kraftbolag, Tucson Electric Power Co., tog
initiativet till ett provprogram för en elbörs. Sedan
oktober 1994 har ACC godkänt att ett stålverk
(North Star Steel) köper kraft från vilket kraftbo-
lag de vill. Den regionala kraftnätsgruppen kom-
mer att överföra kraften till stålverket.

Sedan januari 1995 jobbar en specialistgrupp inom
ACC på ett förslag till en form av avreglerad elmarknad som skulle passa
Arizona. Förslaget skall vara klart till sommaren 1996.

Massachusetts
Under februari månad 1995 genomförde energikom-
missionen i Massachusetts (Massachusetts Department
of Public Utilities, MDPU) en undersökning av olika
former för en elbörs. Alla inblandade aktörer utfråga-
des. Allt skall mynna ut i en rapport där delstatens

strategi för en avreglerad elmarknad kommer att sammanfattas.

För att öka trycket på delstatens energikommission gick en stor industri-
kund (Raytheon Company) ut och hotade att flytta sin verksamhet om
inte något görs för att öka konkurrensen så att de förhållandevis höga
elpriserna i Massachusetts sänks. Raytheon Co. hoppas på att på sikt kun-
na sänka sin årliga utgifter för elektricitet på 22 miljoner dollar med 5-10
miljoner dollar.
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7. Slutsatser

Trots stora skillnader i förutsättningarna för en radikal elmarknadsre-
form i USA och Sverige finns det många likheter mellan de förberedelser
som elmarknadens aktörer genomför för att möta en ny form av elmark-
nad.

De regionala kraftbolagen i USA genomför interna och externa föränd-
ringar för att bli:

• Lågprisproducenter av el.

• Kunna sälja el med mervärde.

• Kunna erbjuda service utanför sitt traditionella leveransområde.

Istället för att själva utveckla ny teknik söker de regionala kraftbolagen
strategiska allianser för att få tillgång till ny teknologi. Kraftbolagen di-
versifierar sitt produkt- och tjänsteutbud inte bara för att finna nya pro-
fitområden» utan också för att komma sina kunder närmare. Nya kont-
raktstyper definieras, som ger kunden möjligheter att bestämma den ser-
vicetyp som han/hon vill ha.

Myndigheterna stöder konkurrensuppmuntrande förändringar och pro-
gram. En policy för prissättning av kraftöverföring och riktlinjer för
kostnadstäckning av kraftbolagens strandade investeringar har utarbe-
tats. En omarbetning av subventioneringen av förnyelsebara energikällor
återstår.

De regionala skillnaderna i förutsättningar och bakgrund mellan de olika
delstaterna gör att form och grad av avreglering kommer att skilja mellan
delstaterna. Det regionala elpriset och närvaron av en förhandlingsstark
elintensiv industri avgör hur starkt trycket är på regionala myndigheter
för en avreglering av elmarknaden. Av de delstater som gjort studier och
strategier för en avregleringsform verkar de flesta att föreslå en central
oberoende pool för all elförsäljning.

Många industrikunder hade hellre önskat sig en öppen, direkt elmarknad,
med möjlighet till bilaterala kontrakt utan att gå via en pool. Myndighe-
terna menar att ett sådant koncept skulle diskriminera mindre kunder
som inte är lika förhandlingsstarka och som därigenom kanske till och
med skulle komma att subventionera ett för kraftbolaget oförmånligt in-
dustrikontrakt.

USA:s regionala kraftbolag är utpräglat vertikalt strukturerade och äger
ofta både högspänningsnät och distributionsnät. Många ser det som en
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förutsättning att kraftbolagen splittras upp till tre oberoende bolag för
elproduktion, transmission och distribution för att konkurrens skall kun-
na införas under rättvisa förhållanden.

Många kraftbolag är dock ovilliga till en sådan uppdelning, vilket gör att
komplicerade styrmedel för att kontrollera att icke diskriminerande över-
föringstariffer måste utformas av övervakande myndigheter. All denna
debatt gör att den amerikanska avregleringen är en betydligt långsamma-
re process än i Sverige, som var väl förberett med en oberoende nätmyn-
dighet.

Intresset från amerikanskt håll om vad som försiggår i Norden är stort,
och representanter från norska Stattnet har bjudits in för att berätta om
erfarenheter från sin elpool. Det har också uttryckts intresse från ameri-
kansk sida att utföra ett benchmarkingprogram med något svenskt kraft-
bolag. Ett sådant projekt skulle säkerligen innebära ömsesidiga fördelar
för båda parter. Amerikanerna skulle då kunna dra nytta av kunskaper
om svensk teknik och organisation, och svenskarna skulle få lära sig mera
om marknadsföring och innovativt tänkande.
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