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I hergimyndigheten 

Laget pH den nordeuropeiska elmarknaden. Ett fiorsok till 
en problemorienterad analys. 

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att genomfora en mer 
problemorienterad uppfoljning av elmarknaden. SZirskilda frPlgor som skall 
uppmiirksammas giiller kapacitetsutvecklingen och strukturforandringar i 
elproduktionen, elhandel och niitverksamhet samt prisutvecklingen pPt el och 
nattjanster. Uppfoljningen ska i mojligaste m&n ha ett nordiskt perspektiv. 

Inom ramen for detta uppdrag har Energimyndigheten granskat den nordeuropeiska 
och tyska elmarknaden. 
I rapporten redovisas hittills varande fiiriindringar i b1.a. produktionskapacitet och 
agarstruktur. Med denna utghgspunkt diskuteras tiinkbar utveckling i ett ti0 &s 
perspektiv. 

Beslut i detta iirende har fattats av generaldirekttjr Thomas Korsfeldt. Vid den 
slutliga handhggningen har diinrtover deltagit avdelningschef Becky Petsala. 
Rapporten har utarbetats av Urban Kiimnarck. 
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Gener aldirektor 
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Forord 
Utvecklingen p i  den kaliforniska elmarknaden vacker frigan om en liknande 
utveckling & mojlig pii de om- och avreglerade europeiska elmarknaderna. Orsa- 
kerna till elbristen i Kalifornien beror inte p i  avregleringen som sidan, aven om 
den till delar har pdskyndat och forviirrat situationen. Huvudorsaken iir att efter- 
frigan vuxit utan att utbudet tillitits oka. N& avregleringen inleddes i Kalifornien 
for 6 hr sedan fanns ett overskott p i  ungef& 30 %, d.v.s. lika stort som det 
genomsnittliga europeiska eloverskottet 1998. 

Den snabbt vaxande ekonomin i Kalifornien tillsammans med en kraftig befolk- 
ningsutveckling har lett fram till en stor okning i efterfriigan av el utan att utbudet 
tillitits att oka. Niir regionen forra &et drabbades av vannare vader an normalt, 
t.ex. torr&, snabbt stigande fossilpriser och brist p i  naturgas blev situationen 
ohillbar. Darutover finns belagg for att regionens kraftproducenter hillit tillbaka 
sitt utbud for att d ~ g e n o m  ytterligare driva upp priserna. 

Samma grundlaggande orsaker finns aven i Europa, niimligen att efterfrigan okar 
samtidigt som utbudet hills tillbaka. En stark stravan i hela Europa iir att av 
klimat- och miljoskid soka begransa efterfrigan p i  el. Svirigheterna att f i  tillstind 
till investeringar i ny elproduktion iir d a o r  betydande i minga lander - inte minst 
i Nordeuropa. Det finns en skillnad mellan Kalifornien och Europa som bestir i 
att det kaliforniska motstiindet till nyinvesteringar framst baseras p i  starka lokala 
lobbygrupper som blockerar lokala investeringar. Men konsekvenserna blir 
desamma. Utbudet hills tillbaka. 

Aven i Nordeuropa finns tendenser till att storre kraftproducenter hiller tillbaka 
sitt utbud for att hilla prisnivin uppe under framforallt topplastperioder. I prak- 
tiken har de stora elproducenterna i Nordeuropa pii kort tid skapat forutsattningar 
att kontrollera inte bara elpriset utan aven investeringarna i ny kraftproduktion. 

Den granslosa elmarknad sorn nu viixer fram i Europa har skapat en ny dynamik. 
Pi tv5 2 har eloverskottet i norra Europa halverats. Det finns ett p5tagligt behov 
av nyinvesteringar. Beslut om sidan bor fattas inom en 18-minadersperiod for att 
nya anlaggningar skall kunna fasas in runt 2005. Risk finns annars att Skandi- 
navien kan drabbas av liknande sammanbrott som i Kalifornien. Redan nu ar 
risken for effektbrist under hoglastperioder pitaglig. 

Rapporten iir av karaktiiren ”early warning” och ;ir dzirfor ingen fullstandig analys 
med forslag till iitgiirder utan forsoker framst forklara den nya dynamik som 
driver utvecklingen och ange forutsattningarna och mojligheterna till nodvandiga 
investeringar. 
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Laget pa den Nordeuropeiska 
elmarknaden 

Sammanfattning 
Beskrivningen avser Norden samt Tyskland. Den tidsperiod som analyseras 
stracker sig frHn Hr 2000 till 2005, rned nHgra langre prognoser och utblickar 
for att forklara olika sammanhang. 

Slutsatser ar att 
Marknadsmakten 21- stor 
Prisstegringar kommer 

Mer baskraft behovs 
En elbrist iir mojlig - om an inte oundviklig 

Kraftvanne kan ge en respit p i  nigot eller nigra i r  
Den stora mangden av malphseforlagda kraftverk forsvkar for nya aktorer 

Flera av de analyser som foregick arbetet med avregleringarna p i  elmarknaden, 
inte bara i Sverige utan aven i det kontinentala Europa, utgick frin att elproduk- 
tion, givet det stora kapacitetsoverskottet, inom overskidlig tid skulle karaktiir- 
iseras av en h k d  priskonkurrens med itfoljande omstrukturering till ett litet antal 
riktigt stora foretag som genom stordriftsfordelar skulle kunna overleva. Inom 
overskidlig tid ansigs behovet av nyinvesteringar begransat. Den hirda kon- 
kurrensen borde leda till effektiviseringar och olika itgiirder for att oka nyttjande- 
och verkningsgrader i anlaggningarna. Aven med en vaxande efterfrigan av el 
borde overskottet leda till liga priser under overskidlig tid. 

Till viss del har aven utvecklingen gitt i den riktningen. Omstruktureringen pig%. 
Vid sidan av franska EdF och italienska EN1 hiller de bida tyska foretagen E.On 
och RWE tillsammans med svenska Vattenfall p i  att skaffa ett dominerande in- 
flytande p i  sina numera kraftigt utokade marknader. Priserna har sjunkit. Bide i 
Tyskland och i Skandinavien sjonk elpriserna snabbt ned mot den rorliga mar- 
ginalkostnaden. Men priserna har stabiliserats p i  en nivi over den rorliga produk- 
tionskostnaden. Samtidigt har overskottet sedan 1998 halverats. 

Nordeuropa s t k  infor en period som antagligen karakthseras av stigande elpriser 
och en framtida hotande elbrist. Elproducenterna har anpassat sig till de andrade 
forutsattningarna genom att utnyttja de slllnader som finns i produktions- och 
efterfrigestruktur mellan olika Ianderna och d m e d  sammanhangande prisdiffe- 
renser. De stora producenterna friimst i Tyskland har dessutom, i stallet for att 
priskonkurrera, valt att lagga ned ett stort antal anlaggningar med stora 
investeringsbehov och hoga driftskostnader. 
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Energipolitiken for samtliga lander i regionen inneb& att investeringar produktion 
baserad p i  fornybara energikallor prioriteras. Genomgiende for denna nya 
produktion k att den har en kortare nyttjandetid och att den staller okade krav p i  
reglerbar kraft for att uppratthilla balansen i kraftsystemen. Aven om nytillskottet, 
r h a d  som installerad effekt, k betydande s i  ar dess sammantagna produktions- 
formiga betydligt lagre an den produktionsformiga som forsvinner genom verk- 
stallda och planerade nedlaggningar av fossilkraft och kiimkraft. 

Kombinationen av producenternas stravan att Aterta kontrollen over marknaden 
och de politiska stravandena att prioritera kolhoxidfri elproduktion, har kommit 
att samverka p i  ett satt som innebk att befintliga producenters marknadsmakt 
kommer att oka samtidigt som nya storre aktorer i praktiken utestangs. Sett over 
en Iangre tidsperiod miste det till betydande investeringar i ny basproduktion, 
d.v.s. anlaggningar med en nyttjandetid nthnare 8000 timmar per k. Med tanke 
p i  de ledtider som galler frin investeringsbeslut till dess en ny storre anlaggning 
kan tas i drift. Behover beslut om nyinvesteringar fattas inom det n m a s t e  &-et 
och senast inom 18 minader om man vi11 minimera risken for en framtida energi- 
brist i elforsorjningen. Stigande elpriser kommer att stimulera kommersiella in- 
vesteringar i bide industriell kraf tvme och kommunal kraftvme. Dessa inves- 
teringar kan forskjuta tidpunkten for en framtida elbrist, men racker inte till for att 
avvarja den. 

Ny dynamik ger andrat beteende 
De allt mer integrerade och avreglerade elmarknaderna ger tillsammans med ny 
teknik for elproduktion en ny dynamik. Gamla beprovade sanningar fungerar inte 
Iangre utan miste ersattas med nya analysmetoder. De viktigaste forandringarna 

Rorlighet over granserna. Nationella marknader kan inte anal yseras isolerat 
frin omgivande marknader. 
Producenternas marginalintiikter ar mer styrande an deras marginal- 
kostnader. Elprisets variationer mellan olika marknader och over tiden ger 
storre dnvkrafter an variationerna mellan olika produktionsslags 
driftskostnader. 
Marknaden segmenteras utifrb olika produktionsslag och efterfrAge- 
monster. Varje segment miste analyseras for sig. 

Konsumentens roll overskattad? 
Den dominerande drivkraften till forandringar p i  de avreglerade elmarknaderna 
antas vara den rationelle konsumenten som hela tiden soker minimera sina kost- 
nader. Detta innebar att priserna ph sikt kommer att utjamnas ph alla marknader 
och for alla kunder. Konsumenter i lander med dyr elproduktion kommer att 
importera frin producenter i lander med billig produktion. Utan att underskatta 
konsumenternas roll finns anledning att peka p i  att producenterna har storre 
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drivkrafter och forutsattningar att utnyttja de mojligheter en avreglerad elmarknad 
erbjuder'. 

Producenterna starkare! 

Producenternas drivkraft iir att maximera avkastningen for sina agare. De nojer sig 
inte med att passivt acceptera marknadspriset och enbart utifrin prisshllnaden 
mellan olika nationella marknader importera eller exportera mellan landerna for 
att oka sin avkastning. De har storre forutsattningar an konsumenterna att utnyttja 
alla skillnader i produktions- och systemstruktur inkl. skillnader i regelsystem och 
bes kattning . 

Konsumenten. For minga i?ir sedan hade ett bensinbolag en slogan "in med en 
tiger i tanken". Avsikten var att overtyga kunderna om att deras bensin gjorde att 
bilen blev snabbare, starkare och kunde koras langre for samma mangd bensin. 
Bensin tir en produkt innehillande en mangd komponenter som kan varieras p i  ett 
niirmast oandligt anta1 satt. El 2I- daemot en av de mest homogena produkter som 
finns. Det gor ingen skillnad om den konsumerade elen kommer frin ett k b -  
kraftverk, kolkondensanlagning, vattenkraftverk eller vindkraftverk. Den gemen- 
samma standarden 21- energiinnehillet. Det blir ingen forandring i ljusstyrka, 
v m e  eller kraft om man byter elleverantor eller byter el frin det ena produk- 
tionsslaget mot det andra. Konsumenterna - som antas maximera sin nyttofunk- 
tion, d.v.s. f i  s i  mycket for pengarna som mojligt - har ingen anledning att 
fundera over varifrin hans el kommer eller hur den ar producerad. Priset ar den 
avgorande parametern. 

Etiska och miljomassiga vtirderingar antas ha, eller komma fA, betydelse for val av 
leverantor och produktionsmetod. En obligatorisk handel med grona certifikat 
innebiir okade incitament for konsumtion av fornybar el. Konsekvenserna med en 
sidan handel har inte granskats i detta sammanhang. 

Producenten. I varje land har byggts upp en produktionsstruktur anpassad efter 
det egna landets forutsattningar vad galler bransle- och tehikval och system for 
att reglera produktionen i takt med efterfrigevariationer. Varje land hade fore 
avregleringen skrivna eller oskrivna regler for vilka reserver som behovdes i form 
av tillfallig reglerkraft, haverireserver och lingsiktiga reserver osv. Ett viktigt 
historiskt krav har varit leveranssakerhet. De leveranssiikerhetskriterier som 
tillampades ledde dWor fram till en storre eller mindre overkapacitet i hela 
Europa. Tillfdliga over och underskott i det egna landet har reglerats genom 
handel med omkringliggande lander. 

Den alltmer globaliserade processindustrin, sorn ofta energiintensiv, har forutsattningar genom 
att battre utnyttja det egna kraftvbmeunderlaget att pAverka sina elpriser. I takt med att elpriset 
stiger i hela det studerade omridet kommer sakerligen kraftviirmeunderlaget att utnyttjas battre. 
Denna grupp stir for ca. 5 % av elkonsumtionen. Ovriga konsumentgrupper har mindre mojlig- 
heter att piverka sina elpriser. 
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Om konsumenterna enbart bryr sig om priset s i  har producenterna dess storre 
anledning att begrunda hur de p i  basta satt kan utnyttja strukturella skillnader i 
produktionsresurser och efterfrigan for att oka sin avkastning. I det foljande 
kommer att visas att det finns stort arbitrage att hamta genom en nischindelning. 
Producenter med tillging p i  billig basproduktion soker sig till de regionala 
marknader d& priset p i  baskraft & hogst. Producenter med tillging till billig 
toppkraftproduktion soker sig p i  samma satt till marknader d& priserna for 
toppkraft & hogre O.S.V. Eftersom de nationella systemen dels byggts upp utifrin 
nationella forutsattningar, dels i stor utstrackning fram tills nu varit skyddade for 
utlandsk konkurrens finns betydande shllnader som kan utnyttjas. 

Information. P i  de reglerade nationella elmarknaderna med en t id igen  homo- 
gen produktionsstruktur och en fysisk avgransbar och kontrollerbar marknad 
kunde berorda aktorer (producenter, finansitirer, nya investerare, myndighets- 
foretradare, m.fl.) noja sig med f i  nyckeltal i sina analyser (Eftersom konsumen- 
terna innan avregleringen hade en garanterad leveranssiikerhet och en tamligen 
begransad prisrisk och i vart fall smi mojligheter att prissakra sig kan denna 
grupp knappast sagas vara en drivande aktor innan avregleringen). I huvudsak 
behovde aktorema i stort sett bara hilla reda p i  installerad effekt och peak - load, 
samt okningen i efterfrigan. Lander med mycket vattenkraft som i Sverige, Norge 
och Alpregionen behovde ta hansyn till att produktionsformigan kunde variera 
med nederborden. I ovriga lander med sina vmekraftbaserade elsystem best&- 
des produktionsformigan av den installerade effekten. Skillnader i produktions- 
system och systemanvandning mellan lander ar en ny viktig drivkraft for forand- 
ringar, men aven skillnader i energipolitikens praktiska konsekvenser: beskatt- 
ning, statstod, investeringsklimat, m.m. spelar en okande roll. 

Den som har den basta informationen, samlade overblicken och bast forstfir 
att utnyttja denna har en fordel jamfort med ovriga aktorer. 

Rent generellt har de stora producenterna ett informationsovertag gentemot ovriga 
producenter och framforallt gentemot konsumentema. 

Segmentering en framgiingsfaktor 
Efterfrigan p i  el kan delas in i tre olika segment, som vart och ett f ir  en over 
tiden allt mer avgorande betydelse for prisbildning och investeringsbeteende 

Baslast 
Topplast, samt 
Reglerbar topplastproduktion 

Avgorande for producenternas inriktning mot de olika segmenten i%r egenskaperna 
i den egna produktionskapaciteten och deras forvantningar om pris- och kostnads- 
utvecklingen. 
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Nigra definitioner och begrepp 
I det foljande iterkommer ett antal begrepp. For vissa av dem finns det vedertagna 
definitioner, andra begrepp kan ha olika betydelse for olika lasare. Eftersom dessa 
begrepp ar av grundlaggande betydelse i den fortsatta analysen finns anledning att 
nilrmare ange hur de olika begreppen anvands i den h2r studien och hur de avgran- 
sas frin varandra 

Baslast har definierats som minadsvis genomsnittligt utnyttjande av kraft- 
systemet. I en fullstandig analys skulle baslasten ha brutits till dygnnivi. 
Baslastbehovet 2r relativt stabilt och kan med en rimlig sakerhet 
prognostiseras. 
Topplast k i den hiir studien skillnaden mellan baslast och faktiskt utnytt- 
jande av systemet. Aven topplastbehoven som anges i studien baseras p i  
mhadsgenomsnitt. I en mer fullstandig studie bor topplasten p i  dygnsnivi ha 
studeras. 
Peak-load ar det hogsta effektuttaget under en enskild timma. Peak-load 
intraffar sallan samtidigt p i  alla delmarknader, utan 81- alltid nigot forskjutna 
over tiden. 
Baskraft avser kraftproduktion i anlaggningar med en hog nyttjandetid, 
d.v.s. att anlaggningen iir konstruerad for att producera kraft kontinuerligt. 
Anlaggningarna har ofta hoga kapitalkostnader och relativt hoga stillestinds- 
kostnader. 
Toppkraft avser kraftproduktion i anlaggningar som antingen utifrin sin 
konstruktion eller andra restriktioner har en kortare nyttjandetid eller har 
speciella egenskaper som gor den s8I-skild attraktiv att utnyttja under effekt- 
toppar t.ex. reglerbar vattenkraft. 
Reglerbar kraftproduktion avser kraftproduktion som relativt enkelt och till 
lig kostnad kan regleras uppit eller nedit for att anpassa produktionen till 
efterfrigevariationer. Begreppet skall ej forvaxlas med reglerkraft, d.v.s. den 
kraft systemoperatoren, i Sverige Svenska kraftnat, miste forfoga over for att 
momentant balansera utbud och efterfrggan. 
Icke reglerbadplaneringsbar kraftproduktion avser s%dan produktion som 
inte kan eller endast till hoga kostnader kan styras. Kraftproduktion i oregler- 
ade vattendrag och vindkraft 2r exempel p i  sidan produktion. N2r dessa verk 
producerar miste motsvarande stor produktion i den reglerbara kraften stbgas 
av. 
Reservkraft har avses enbart sidana storre anlaggningar som ags av produ- 
center. Reservkraften kan utgoras av sarskilda gasturbiner, som aven kan 
anvandas som reglerkraft, men ofta k det aldre, norrnalt olonsamma fossil- 
eldade anlaggningar som efter langre eller kortare forberedelsetid kan tas i 
drift under hela eller delar av topplastperioden. 
MalpHseforlagd reservkraft avser anlaggningar vilka inte langre underhiills, 
men som efter langre eller kortare tid och till varierande kostnader kan sattas i 
stind for drift. 
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Producenterna har allt intresse av att utnyttja prisskillnader i olika segment ut- 
giende frin sina olika anlaggningar. Flertalet produktionsanlaggningar &- genom 
sin konstruktion eller andra karakt2ristika hanvisade till ett visst segment, under 
det att andra anlaggningar kan anpassa sin produktion efter det segment som for 
ogonblicket ger bast lonsamhet. 

Vmekraftanlaggningar utgors av fossileldade kondensanlaggningar, k b -  
kraftanlaggningar, gasturbiner och gaskombianlaggningar och nigra diesel- 
kraftverk. Gasturbinerna anvands i huvudsak som reglerkraft, men kan aven 
anvandas under topplastperioder om priset iir tillrackligt hogt. I den hiir ingir 
inte dessa anlaggningar. Oljekondenskraftverken, liksom dieselkraftverk och 
aldre, f r b s t  tyska, kolkondenskraftverk med lig verkningsgrad och i ovrigt 
liga miljoprestanda har redan i stor utstrackning stallts av och utnyttjas som 
reservkraftverk eller lagts i malpise. Aterstiende befintliga kolkondens- 
kraftverk, k&nkraftverken och gaskombianlaggningarna anvands traditionellt 
for produktion av baskraft. Men eftersom dessa anlaggningar Siven kan 
regleras s i  kan de om lonsamheten iir tillracklig aven anvandas som reglerbar 
kraft under topplastperioder. De tyska kolkondenkraftverken har delvis ut- 
nyttjats som reglerbar topplastproduktion, men kan inte som reglerbar kraft- 
produktion konkurrera med t.ex. vattenkraft. I Europa &- det i huvudsak enbart 
Frankrike som utnyttjar k b k r a f t  for att reglera toppkraftproduktionen. De 
svenska karnkraftverken saknar lamplig reglerutrustning. Varmekraften ar i 
okad utstrackning hanvisad till produktion av baskraft. 

Kraftvarme finns av tvA slag. Kommunal kraftvarme och industriell kraft- 
varme. Den kommunala kraftvbnen kommer in som toppkraftproducent. Men 
eftersom det knappast inte iir, eller kommer att bli, lonsamt att reglera produk- 
tionen vare sig uppit eller nedit staller den krav p i  tillging av reglerbar kraft- 
produktion. Den industriella kraftvbneproduktionen iir hanvisad till baskraft- 
produktionen. Den producerar kontinuerligt under &ret, men produktionen 
bestams av industrins vbnebehov och inte av efterfrigan p i  baskraft. I den 
har anal ysen betraktas kraftvbnen som icke reglerbar kraftproduktion. 

Vindkraft ar egentligen vare sig toppkraft eller baskraft. Produktionen iir helt 
avhangig av vindforhillandena och kan inte piverkas genom planering. Den 
tillhor d8rfor gruppen icke reglerbar kraftproduktion. 

Vattenkraft finns ocksA av tvi slag, n;imligen reglerad vattenkraft och 
oreglerad vattenkraft. Den oreglerade vattenkraften &- sasongsberoende efter- 
som den ar starkt beroende av vattenflodet. Dess storsta produktionsformiga 
infaller huvudsakligen under liglastperioden, vilket innebiir att man narmast 
kan betrakta den som en sasongsberoende baskraftproducent. Den reglerbara 
vattenkraften har helt andra egenskaper. Genom sin tillgAng p i  vattenmagasin 
kan den producera kraft t w i g e n  j-nt och kontinuerlig under hela &-et, 
samtidigt som den iir enkel att reglera i takt med efterfrigan. Den reglerbara 
vattenkraften iir d m e d  mycket flexibel och kan maximalt anpassas till alla 
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efterfriigevariationer p% samtliga delmarknader. I okad utstrackning kommer 
den att anvandas som reglerbar toppkraftproduktion eftersom detta iir det mest 
lonsamma segmentet. 

Det kan naturligtvis havdas att eftersom priset bestiims p% elborsen och att alla 
kopare och sidjare moter detta pris s i  har denna uppdelning ingen relevans. Men 
det iir en felaktig slutsats. For det forsta sker inte all handel over elborsen eller 
elborserna. I Nord Pools relevanta handelsomride sker visserligen upp till 30 % 
av all fysisk handel over borsen, men p i  den totalt studerade marknaden omsatts 
bara 10 % over en bors. Den ovriga handeln sker i andra former. For det andra, 
och det 21- det avgorande, varierar borspriserna kraftigt over dygnet beroende just 
p% hur efterfriigan p i  baslast och topplast varierar. Eftersom det finns ett mycket 
tydligt monster i prisvariationerna iir det inte sarshlt svht for producenterna att 
anpassa sin produktion efter dessa cykliska svangningar. Det finns visserligen 
ingen statistik som visar hur olika produktionsanlaggningars utnyttjande varierar 
over dygnet och mellan sasongerna, men det &I- osannolikt att producenterna inte 
systematiskt skulle utnyttja det arbitrage som uppstk om man anpassar sin 
produktion efter prisvariationerna i olika segment. Prisskillnaderna blir dessutom 
mer intressanta eftersom de i den granslosa handeln finns variationer mellan de 
olika nationella delmarknaderna. 

Spotpris Nord pool 2001 -09-03 l------ 
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Drivkrafter att ta hansyn till 
Avregleringen har i tiden kommit att sammanfalla med en phborjad 
klimatpolitiskt betingad omstiillning av produktionsresurserna. 
Gemensamt for omstallningen iir att den baseras p% teknik, friimst vindkraft 
men aven kraftvme, som har en kortare nyttjandetid an den fossil- och 
k ~ k r a f t  som skall ersattas samt att produktionen styrs av andra faktorer an 
efterfriigan p i  el. Produktionen i vindkraftverken, med en nyttjandetid p% 
mellan 2000 till 3000 timmar, varierar med vindforhillandena. Kraf tvme 
baserad pii ett fjarrvarmeunderlag har en nyttjandetid p i  ca 3000 - 4000 
timmar som sammanfaller med eldningssasongen. Industriell kraftvarme har 
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visserligen en nyttjandetid i paritet med ett konventionellt vmekraftverk, 
men den faktiska elproduktionen b e s t a s  i forsta hand av industrins egen 
produktionsvolym, i andra hand av marknadspriset p i  el samt skillnaden 
mellan priset p i  insatsbranslet och industrins alternativkostnad. Gasturbiner 
och dieselkraftverk kan tekniskt producera kraft kontinuerligt under %ret, men 
p i  grund av deras hoga branslekostnader per producerad kWh utnyttjas de 
endast under nigra f% timmar per ir. 

Nyttjandetid for olika typer av 
produktionsanlaggningar 

I 

Det pHgHr ett kontinuerligt skifte av kapacitet mot kurvans hogra del. Detta 
kommer pB sikt att fh konsekvenser. 

Ansvaret for den lhngsiktiga leveranssakerheten har overgitt frBn 
producenter och politiker till producenter och konsumenter. Fore av- 
regleringen fanns t.ex. i Sverige bristrisk- kriterier som gav direkta signaler till 
nyinvesteringar. Efter avregleringen har leveranssiikerheten blivit en eko- 
nomisk friga som styrs av kraftproducenternas avkastningskrav och konsu- 
menternas formodade intresse av lingsiktig siiker elforsorjning till liga priser. 
Frigan iir vilket intresse och vilka incitament marknaden har av leverans- 
sakerhet? En viss knapphet, d.v.s. mindre marginaler an p i  den reglerade 
marknaden ger en hogre avkastning for agaren. For konsumenten finns en 
"free- rider"- effekt. De konsumenter som kraver och betalar for hogre 
leveranssakerhet kan med ratta eller oratt misstanka att de bidrar till okad 
leveranssiikerhet for alla men s t k  for hela kostnaden. H& finns rimligen ett 
annu s i  lange oexploaterat utrymme for nya affarsformer. Intill s%dan har 
utformats blir betydelsen av leveranssakerheten jiimfort med priset en mindre 
viktig faktor for aktorerna. 
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Forandringar utanfor nationsgransen phverkar de inhemska markna- 
derna. Aven om produktionsstrukturen i form av kraftverk 2r station& kan 
numera produktionen soka sig till den delmarknad som ger den basta avkast- 
ningen. Detta galler bide for befintlig produktion sorn numera kan transiteras 
till vilken delmarknad som helst, men aven for nyinvesteringar. D s o r  kan 
man inte avgransa analysen till enbart nationella forandringar i utbuds- och 
efterfriigekurvor. Sivd produktion som investeringar i ny anlaggningar soker 
sig till den marknad som ger den hogsta avkastningen. 

Lagen om komparativa fordelar, d.v.s. den teori som sager att handeln mellan 
olika marknader inte styrs av de absoluta skillnaderna i produktionskostnader 
utan av de relativa skillnaderna, iir i hogsta grad tillampbar. 

Fysiskt satter transmissionssystemen en yttersta grans for sidan handel. Men i 
ekonomisk mening fortsatter handeln s i  lange det finns 
a) en prisskillnad 
b) ett overskott. 

All handel behover inte vara fysisk. Langre fram analyseras forutsattningarna 
och konsekvenserna med icke fysisk handel. 

Skillnader i produktionsstruktur leder till kostnads- och prisshllnader mellan 
olika lander och regioner. Det Zr narmast sjalvklart att aktorerna soker utnyttja 
sidana skillnader for att tjana pengar. 

Kraftforetag i Sverige och Norge, som under en ling tid haft formfinen av dels 
mycket liga marginalkostnader for stora delar av sin baskraft, dels ocksi 
mycket god tillging pii billig reglerkraft, f ir  en nyckelroll. I praktiken har 
vattenkraften anvants bide som baskraft, toppkraft - och reglerkraft. I Sverige 
har kmkraften tackt en betydande del av det svenska baslastbehovet. Pa den 
nya elmarhaden f5r reglerkraften ett allt hogre v&de som kommer att piiverka 
agamas agerande. 

Omgivande lander framforallt Danmark och Tyskland har en knappare tillghg 
p i  billig reglerkraft. Bida landerna har en baskraft som visserligen 2r avseviirt 
dyrare an skandinavisk vattenkraft, men som har en mycket formhlig 
kostnadsstruktur jiimfort med nyinvesteringar. Detta ger forutsattningar for 
handel mellan olika geografiska omriden. Aven om det fysiska flodet iir litet 
kan priseffekterna bli stora och framforallt kan kriser och brister fortplanta sig 
aven mellan lander sorn normalt inte har niigot elutbyte. 

Pristagare piiverkar systemutnyttjandet. Den okande andelen icke planer- 
ingsbar, forutsagbar och kontrollerbar kraftproduktion 21- pristagare. Niir pro- 
duktionsforutsattningar finns producerar dessa anlaggningar oavsett efter- 
friigan och pris. Det innebiir att dessa produktionsslag aven konkurrerar med 
baskraften. 
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Under sommarhalviret producerar icke reglerbar vattenkraft s i  lange vatten- 
tillgingen racker, vilket piverkar produktionen i ordinarie baskraftverk. 
Likartat ;ir forhillandet for vindkraft. Dessa producerar s i  lange vindforhill- 
andena s i  medger oavsett efterfrigan. Kraftviimen har annorlunda forutsatt- 
ningar. Elpriset miste overstiga anlaggningens rorliga siirkostnader for att 
samproduktion av el skall bli lonsam, under forutsattning att anlaggningen 
som alternativ kan kyla bort sin overskottsviime, vilket torde vara det 
normala. 

Siirskilt i liglastperioder piverkar den icke planeringsbara elproduktionen ut- 
nyttjandet av och utbudet av basproduktion. 

. Peak-load fir okad betydelse inte bara for leveranssakerheten utan aven 
for priset. Den riktigt hoga efterfrigan p i  el intrgfar enbart under nigra f i  
timmar varje &- for att sedan sjunka. Topparna sammanfaller inte i tid mellan 
landerna. Detta innebar att ju storre geografiskt omride som elmarknaden 
omfattar dess lagre blir den sammanlagda och samtidiga peak-loaden. 
Eftersom det finns ett pitagligt samband mellan utbud och efterfrigan stiger 
priserna i takt med att efterfrigan okar och allt mer av produktionskapaciteten 
tas i ansprik. 

Varaktighetskurva Sveriges elforbrukning 1996. De tvi hundra hogsta 
timmarna 
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Kalla: Sydkraft 
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Men det innebiir ocksi att det uppsth geografiska skillnader mellan efterfrigan 
och utbud som kan utnyttjas. Eftersom elpriserna iir som hogst ju hogre upp p i  
varaktighetskurvan forbrukningen ligger. 

Regeringarna har ett ansvar for att alla marknadsaktorer har tillghg till 
nodvandig information. Informationen ar inte langre ett nationellt problem 
utan det kravs samarbete over nationsgranser. F% enskilda aktorer kan p i  egen 
hand skaffa sig en tillracklig overblick for att med nigon hogre grad av 
precision gora riktiga bedomningar over hur systemen framover kan komma 
att nyttjas och vilka konsekvenser detta f i r  p i  investeringsbehov och priser. 
Det miste b1.a. finnas ett samarbete over nationsgrihserna som mojliggor 
regionala analyser over produktions- och transmissionssystemens utveckling 
och nyttjandes, samt hur lastefterfrigan utvecklas med en uppdelning som iir 
finare an hsgenomsnitt. 

Skall marknadsaktorerna kunna ta ett ansvar for en balanserad utveckling utan 
allt for tviira kast i priser betingade av stora over- och underskott i utbud miste 
alla marknadsaktorer ha tillging till relevant information. Den befintliga infor- 
mationen utgir i mingt fr%n den reglerade marknadens behov. Den informa- 
tion som kravs finns i stor utstrackning men den iir bristfallig, sviktillganglig 
och ofta forildrad. Detta forhillande ger de stora producenterna som ofta iir 
representerade p% flera lokala marknader ett overtag. 

Ny struktur och storre marknad ger nya mojligheter 
Kraftslagen utnyttjas inte efter sina rorliga marginalkostnader. Avgorande iir 
producenternas marginalintakter. 

Tidigare svenska analyser utgick nasta alltid frin ett marginalkostnadsresonemang 
diir produktionsresurserna utnyttjades utifrin lagsta rorliga marginalkostnad. 
Utrikeshandeln, som alltid varit betydande, angavs netto. Statistiskt visade detta 
en bild diir Sverige under vintern importerade dansk kolkraft och dar Sverige 
under s o m a r e n  exporterade vattenkraft till Danmark. Detta stamde val in i den 
logik som sager att produktionsresurserna satts in efter stigande marginalkost- 
nader. P% vintern med dess hogre elbehov startar danskarna sina kolkraftverk och 
utnyttjar de hogre priserna for att tjana pengar. Den rorliga marginalkostnaden for 
kolkondens, d.v.s. i huvudsak branslekostnaden, ar hogre ih rorlig marginalkost- 
nad for vattenkraft och kiimkraft. 

Men studerar man det faktiska handelsmonstret trader en annan bild fram. Flodet 
mellan Sverige och Danmark, och for den delen mellan Norge och Danmark, gick 
aven fore avregleringen i b%da riktningarna samtidigt. Dansk kolkraft impor- 
terades till Sverige och Norge varje dygn. Men samtidigt importerade Danmark 
vattenkraft frin Sverige och Norge. Under sommarhalviret var den danska im- 
porten storre ih exporten och under vinterhalviret oversteg exporten motsvarande 
import. Kraftforetagen utgick i sjalva verket inte frin marginalkostnaden i sin 
produktionsoptimering, utan frin marginalintakten. Elpriserna ar hogre under 
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topplasttid (dag jamfort med natt och vinter jamfort med sommar). Det var, och iir 
fortfarande, en battre produktionsekonomi att reglera ner den billiga vattenkraften 
under ldglasttid och i stallet kora den dyrare kolkraften aven om priserna var lagre 
under liglast an under hoglast. Marginalintakten blev storre for bide danska och 
svenskhorska producenter trots att man inte anvande produktionsslagen efter 
lagsta marginalkostnad. Men genom tillampningen av systemet med produktions- 
optimering fick detta inget genomslag i konsumentledet. 

Bide vattenkraft och kolkraft kan regleras. Men kostnaden for att reglera vatten- 
kraft iir bara en briikdel av kostnaden for att reglera kolkraft - om det finns till- 
ging till regleringsmagasin. I ett vattenkraftverk stryper man vattentillforseln. 
Finns utrymme i vattenmagasinen kan vattnet sparas och anvandas till senare 
produktion. I ett vmekraftverk (olja, kol, gas eller kiknkraft) ar det mer oeko- 
nomiskt att variera elproduktionen, eftersom branslekostnaden i stort iir konstant 
oavsett om verket producerar eller inte. Det iir endast om verket kan stangas ned 
som branslekostnaden sjunker. Eftersom en iterstart bide iir dyrbar och tids- 
odande s i  stanger man inte ner sidana verk for kortare perioder. Detta innebar 
att billig reglerkraft, framst vattenkraft, ar en vardefull resurs inte bara i det 
nordiska utan aven i det tyska systemet. Men samtidigt att baskraft, framst 
Tysk kolkraft miiste finna nya marknader. Dessa marknader finns i Norge 
och Sverige. 

Viimekraftverk miste for basta bransleekonomi producera el med en s i  j8mn och 
hog effekt som mojlig. Helst skall den installerade effekten utnyttjas fullt ut under 
&ets alla timmar. Det innebiir att ett kolkraftverk periodvis kan producera med 
full effekt och salja en del kraft till forlust hellre an att reglera ned sin produktion. 
Forst om den beraknade forlusten iir storre an kostnaden for en iterstart stoppas 
driften. 

Den reglerade vattenkraften, med tillging till vattenmagasin, har en battre situa- 
tion. Den kilowattimme som inte produceras nu kan oftast produceras langre fram 
utan tomgingsforluster. Den rorliga kostnaden for att spara vatten Zr forsumbar. 
Det optimala for en agare av vattenkraft iir diirfor att enbart producera under hog- 
lasttid niir priserna iir som hogst. De svenska och norska reglerbara vattenkraft- 
stationerna har dock traditionellt anvants for bide baslast- och topplastproduktion. 
Kraftslagens reglerbarhet har i Skandinavien, genom dess stora overskott av 
reglerbar kraftproduktion, givits ett ligt viirde. N& nu Europa har oppnats upp for 
konkurrens uppstk en helt ny och mycket storre marknad for den reglerbara kraft- 
produktionen. Nigot som a g m a  knappast underliter att dra nytta av. 
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I Europa finns tvi omriden med riklig tillging till billig reglerkraft. Forutom 
Sverige och Norge s i  k det Alpregionen. Sedan ling tid tillbaka utnyttjas Alp- 
regionens vattenkraft som reglerkraft i omgivande liglandregioner. Avregleringen 
innebk att forutom Danmark, som traditionellt har anvant sig av den reglerbara 
skandinaviska elproduktionen, konkurrerar aven norra Tyskland och delar av 
Polen om denna produktion. Den reglerbara toppkraften kommer i okad ut- 
strackning att bestiimma elpriset 

Den icke reglerbara vattenkraften, d.v.s. kraftverk som inte har mojlighet att spara 
vatten i magasin, producerar oavsett elpris i den utstrackning tillgingen p i  vatten 
medger. Vindkraften har samma produktionsmonster. Ett befintligt vindkraftverk 
producerar oberoende av prisnivin s i  lange vindforhillandena medger 
produktion. Kraftvameverk oavsett om de baseras p i  fjib-rviirmeunderlag eller 
industriellt vihnebehov ar reglerbara, men reglerar knappast sin elproduktion 
efter timvisa forandringar i elpriset. Elproduktionen bestams i forsta hand av det 
underliggande vihnebehovet. Finns ett tillrackligt vmebehov och om dessutom 
skillnaden mellan elpris och branslepris k tillrackligt stort producerar de men 
produktionen varierar inte kontinuerligt med elpriset. Den icke reglerbara 
kraften, som dessutom har en kort nyttjandetid, blir pristagare. 

Efterf rhgeutvec kl i ngen 
Aven marginella foriindringar i efterfrigan och dess sammansattning i baslast 
eller topplast kan f i  stora konsekvenser. 
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Okningstakten i efterfrigan p i  el i norra Europa k stagnerande. Men den okar 
fortfarande med nastan 1,5 procent per k. Okningstakten i Sverige tir ungef2ir 
halften s i  stor. Varje &r okar forbrukningen i de nordiska landerna samt Tyskland 
med sammantaget drygt 12 TWh. Tillfdliga variationer i konjunkturer och vader 
piverkar efterfrigan uppit eller nedit. 



I tabellform redovisas en prognos over hur efterfrigan p i  bas- resp. toppkraft kan 
komma att utvecklas i Sverige och totalt for regionen (Norden samt Tyskland)2. 

Efterfrigan av el (TWh) 
L l i g  

1995 2000 okning% 
Tyskland 541,9 579,8 1,4 
Danmark 36 41,l 2,s 
Norge 116,4 122,6 1,l 
Sverige 145,4 150,l 0,7 
Finland 70.9 80 2.6 
Summa 910,6 973,6 1,4 
Kalla: CERA 

Handelsomridet for el iir mer grbslost an tidigare. En slutsats mhste diirfor vara 
att man inte langre kan noja sig med att analysera efterfrhgan i det egna landet. 
Efterfrbgeforandringar i andra omgivande lander kommer att piverka inte bara 
priser utan aven investeringar och utbud i hela regionen. Men det 21- ocksi uppen- 
bart att det iir av stor betydelse om efterfrggan ar inriktad mot baslast eller topp- 
last. Slutligen 2r det som framgitt tidigare av betydelse hur de olika produktions- 
slagen faktiskt utnyttjas over tiden. Samtliga dessa faktorer miste analyseras. 

Topplasten i sin tur iir sasongsberoende och varierar over dygnet. I norra Europa 
infaller toppbelastningen vintertid. Industrin producerar utan semesteravbrott och 
uppviimningssystemen forbrukar mycket el. I USA och aven i Spanien, och 
troligen snart i hela Medelhavsregionen, forbrukas mer el p i  sommarhalviret an 
p i  vinterhalvhret, beroende av att behovet av kyla p i  sommaren ar storre an 
behovet av v b n e  pb vintern. Mojligen kommer sasongsskillnaden i norra Europa 
att minska over tiden. 

Prognosen liksom allt ovrigt sifferunderlag, om inte annat anges, baseras p i  pb CERA material 
(Cambridge Energy Research Association) f.a deras multiclientstudie The future of European 
Power: Electricity without borders. Summer 2000. I CERA- studien har alla prognoser och 
nationellt sifferunderlag stlmts av pb europeisk nivl. Underlaget 
konsistent an motsvarande sammanstallningar av befintliga nationella prognoser och statistik 
(offciell, bransch och foretagspecifik). CERA har aven en databas med tillgbng till aktuella 
uppgifter over t.ex. kvartalsforbrukningen for varje enskilt land, som mojliggor enkla lastjam- 
forelser mellan Ianderna. 

diirfor mer fullstandigt och 

Detta iir en av huvudpunkterna i rapporten att befintligt analys material ar svirbtkomligt, inaktuellt 
och inkonsistent. I ett anta1 fall har CERA:s underlag och berakningar kompletterats med eget 
underlag och egna berakningar for att bstadkomma den nodvandiga detaljeringsnivin. 
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Men det finns anledning att peka p i  att den antagna okningen av regionens bas- 
lastbehov ca 40 000 MW (se diagram) & i sig storre an hela det svenska behovet 
av peak-load drygt 30 000 MW. 
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Det finns inga enkelt tillgangliga analyser vare sig av den historiska utvecklingen 
eller av forvantad utveckling av efterfriigan p i  bas- respektive topplast. I den miin 
de finns k de nationellt inriktade och tar ingen hansyn till att behovet av topplast 
minskar n k  handeln over granserna okar. Eftefriigetopparna k alltid nigot for- 
skjutna i tiden. Total peak - load &- darfor alltid mindre an summan av varje lands 
peak - load. En viss justering nediit har gjorts for att peak-load inte infaller 
samtidigt i de olika landerna. 
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Efterfrigan p i  baskraft okar 

Andelen oreglerbar kraft okar 
Tillgihgen p i  baskraft med hog nyttjandetid minskar 

Den billiga reglerbara kraften ar konstant, samtidigt som efterfrigan p i  regler- 
kraft viixer 
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.. 9- ' . I  I , ,  

Utgingslaget fore avregleringen var ett betydande kapacitetsoverskott - i storleks- 
ordningen drygt 30 %. Den totala produktionsformigan 61- 2000 har beraknats till 
drygt 1130 TWh. Samtidigt som efterfrigan Iig p i  973 TWh, d.v.s. overskottet 
har reducerats till halften p i  nigra f i  &I-. Det finns f i  faktorer som tyder p i  att 
trenden kommer att brytas. 

Baskraft med hog nyttjandetid minskar over tiden. Det sker, utgiende frin 
CERA:s prognoser, betydande forandringar i baskraftens sammansattning (OBS. 
vattenkraften har delats upp p i  regler- resp. oreglerbar kraft och redovisas som 
toppkraft). Kol- och oljekondens fasas ut och ersatts av gaskraft. Nedlaggningen 
av Barseback 1 ing&I-, men i ovrigt har i denna redovisning inte raknats in nigon 
nedlaggning av ytterligare k2irnkraft fore i r  2005. Till baskraften har r w a t s  olje-, 
kol- gas- och kbkraftverk. Den reglerbara vattenkraften redovisas for sig, efter- 
som den representerar ett hogre varde och i ekonomisk mening utnyttjas som 
topp- och reglerbar toppkraft snarare an baskraft. Eftersom efterfrigan p i  topp- 
kraft och framforallt reglerbar kraft p i  den storre nordeuropeiska elmarknaden iir 
mycket storre an vad motsvarande efterfriigan p i  den nordiska marknaden 
kommer over tiden allt mindre mangder reglerbar vattenkraft att bjudas ut som 
baskraft. Redan 2005 kommer behovet av baslast att overstiga tillgingen p i  
baskraft. 

Baskraft och baslast prognos 
Norden + Tyskland 

Reglerbar vattenkraft ar konstant. Den billiga reglerkraften, d.v.s. den 
reglerbara vattenkraften i Sverige, Norge och Finland iir i stort utbyggt. Endast 
marginella tillskott kan forvantas. Eftersom reglerbehovet iir stort och i okande 
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- inte minst den stora satsningen p i  vindkraft i hela den studerade regionen 
okar efterfrigan p i  reglerbar kraft - innebar det att det blir allt mindre over- 
skott av reglerbar vattenkraft som kan bjudas ut som traditionell baskraft. 

I Sverige och Norge har reglerbar vattenkraft traditionellt anvants aven som 
baskraft. Den okade efterfrigan p i  den reglerbara vattenkraften i hela regionen 
kommer dMor att f i  snabbare och hkdare prisgenomslag mot konsumenter i 
Sverige och Norge an i ovriga delar av regionen. Priset p i  bide baskraft och 
toppkraft okar snabbare p i  dessa delmarknader an p i  den tyska delmarknaden. 

Oreglerbar kraft med kort nyttjandetid okar. Betydande kapacitets- 
okningar av den "oreglerbara" kraften planeras. Till gruppen oreglerbar kraft 
raknas den oreglerade vattenkraften, vindkraft samt alla former av kraftviirme. 
Det k framforallt vindkraften men aven kraftvbnen som okar sina andelar i 
produktionssystemen. 

Vindkraften intar diir en siirstallning genom att dess produktion inte iir sasongs- 
bunden och att produktionen i den inte kan planeras och kontrolleras p i  samma 
satt som ovrig kraftproduktion. Visserligen g k  det utgfiende frin statistik med 
relativt hog siikerhet i forvag prognostisera produktionen p i  veckobasis, men det 
gir inte att faststiilla hur mycket kapacitet som kommer att finnas tillganglig for 
produktion vare sig raknat per dygn eller timma. 

250000 1 

Utbud av olika produktionsresurser i 
Norden + Tyskland 

1995 2000 2005 

_ _ _ _ _ ~  ~ 

El billig reglerkraft 

oreglerbar kraft med 
kort nyttjandetid 
baskraft med hog 
nyttjandetid 

23 

Det totala utbudet okar med ca 10 000 MW. Men merparten av okningen utgors 
av kraftproduktion med kort varaktighet, 6 000 MW i form av vindkraft med 
inslag aven av kraftvbne. Det faktiska produktionstillskottet iir d a o r  knappt 
80 TWh fordelat t;imligen jamt under perioden 1995 till 2005. Med tanke p i  att 
efterfrigan v a e r  med 12 TWh per k iir ett totalt produktionstillskott p i  40 TWh 
mellan k 2000 och 2005 i minsta laget. 



Rent matematiskt finns det ett overskott &r 2005 pb lite drygt 100 TWh. Aven om 
100 TWh liter som en hygglig marginal ar den tamligen liten. Det motsvarar 
mindre an 10 procent. 

lnstallerad effekt och peak-load 
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I Sverige 21- dock relationen mer anstrangd. 

lnstallerad effekt och peak-load i Sverige 
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Marginalen mellan den installerade effekten och peak-load var redan 2000 nere p i  
10 procent och fortsatter att minska. 
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Men mer avgorande an relationen mellan installerad effekt och peak-load k nytt- 
jandetiden. Diagrammet nedan beshver schematiskt ungefd hur produktions- 
resurserna optimalt skulle kunna anvandas. 

Kapacitet i Norden + Tyskland br 2000 
approximativ berakning 

200000 1 

reservm arginal 
reglerbar vatten 
vind 
kraftva r m e 
oregl vatten 

H baskraft 

Den maximala produktionsformigan infaller inte under den maximala peak- 
loaden i februari utan under senhosten. Den verkliga produktionen iir sannolikt 
lagre an vad berakningen visar. Utnyttjandet av det sammanlagda produktions- 
systemet styrs inte av systemets totaleffektivitet utan av agarnas avkastningskrav. 

Den sammanlagda bilden n k  lasttillgingen och lastbehoven laggs samman visar 
att situationen iir mycket anstrangd under vintersasongen. Det ar inte bara Sverige 
och Norge som har en anstrangd effektbalans. (OBS. lastbehovet iir bertiknat p i  
genomsnittliga minadsvLirden, vilket innebiir att peak-load under enskilda timmar 
ligger betydligt hogre). 
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I princip behovdes hela den tillgiingliga kapaciteten for att klara peak-load under 
februari 2000 och aven 2001, ca 150 000 MW. Kvar fanns en reserv p i  knappt 
20 000 MW, motsvarande ca 10 procent. Med tanke p i  den overslagsmassiga 
berakningen kan marginalen i verkligheten sakerligen variera bide uppit och 
nedit. Redan 2005 har peak-load okat med 2 000 MW och hela den tillgangliga 
effekten har utnyttjats, kvar finns bara halva reserven, 5 procent. 

Verkligheten varre an dikten 
Resonemangen under utbuds- och efterfrigeavsnittet ovan bygger nastan helt p i  
underlag frin CERA:s studie. Aven om studien som sidan iir mycket grundlig och 
heltackande utgk den frin nigra forutsattningar som inte helt stammer. 

Det statistiska underlaget over utvecklingen g k  fram till 1998. Alla siffror 
dkefter ar prognoser. Utvecklingen fram t.0.m. 2000 har justerats med 
verkligt utfall. 
Utgingspunkten for CERA:s studie iir en marknad i jamvikt. Investeringar 
antas genomforas kontinuerligt som inneb& att utbudet balanserar efterfrigan. 
En bristsituation skall darfor inte kunna uppstk. 
I CERA:s scenario antas regeringarna av klimatpolitiska skal stimulera in- 
vesteringar i gaseldade kraftverk. Nytillskottet av sidan kraft blir dWor redan 
k 2005 betydande. Annu finns inga sidana investeringsbeslut i nigot av de 
berorda landerna. Tyskland och den tyska energipolitiken verkar dessutom 
mot gaskraft dels genom mycket hoga krav p i  verkningsgrader, dels genom en 
skattekil mellan kol- resp. gaskraft som hittills varit omojlig att overbrygga3. 

Det iir knappast nigon overdrift att pdsti att den tyska energipolitiken, siirskilt kolpolitiken, 
bestammer mycket av villkoren aven i omgivande lander. 
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Dtirfor har, itminstone fram till 2005, byggandet av gaskraft kraftigt over- 
skattats samtidigt som utbyggnaden av vindkraft och kraftviirme underskattats. 

Den sammantagna effekten, av de berorda landernas energipolitik och foretagens 
investeringsplaner, s i  som de nu kan overblickas 2r att det fram till i%- 2005 inte 
sker nkgot nettotillskott av baslastkapacitet. TvWom sjunker kapaciteten. Den 
sammantagna effekten av politiska, ekonomiska tekniska och praktiska forutsatt- 
ningar 2r shdan att nigra storre investeringar i gaskombi knappast iir aktuella tidi- 
gare an 2005. Samtidigt fortsatter utslagningen av aldre kolkondens i Tyskland. 
Effekten av denna utslagning &- svirbedombar. I praktiken 21- det reservkraftverk, 
d.v.s. kraftverk som normalt k avstangda, men som efter langre eller kortare tid 2r 
mojliga att ta i drift. Detta galler aven de svenska oljekondensverken av vilka 
ktminstone nigra ar mojliga att iter satta i drift. Samtidigt som ett fullt utnyttjande 
av dem inte iir forenlig med gallande svenska regler for utslapp. Den stora andelen 
reservkraftverk och malpiseforlagda anlaggningar utgor ett hinder for investe- 
ringar av nya aktorer4. 

Enbart i Tyskland har fattats beslut om nedlaggning av kolkondens motsvarande 
50 TWh produktionsformiga fram till 2004. Det 2r lika mycket som efterfrigan i 
regionen kommer att oka med och lika mycket som Tysklands nettoimportbehov 
2005 enligt CERA. 

Den nya kapacitet som antingen tillforts eller med hog sannolikhet kommer att 
tillforas i regionen fram till 2005 uppg& till ca 3 500 MW samtidigt forsvinner 
ungef& 12 000 M W .  Aven om den storre delen av den nedlagda kapaciteten ilr 
reservkraftverk som normalt inte utnyttj as piverkar nedlaggningen produktions- 
formig an. 

I den utstrackning en bristsituation skulle kunna uppstl p i  den tyska marknaden 
kan den sannolikt tackas genom import frhn Frankrike. I Frankrike finns fort- 
farande overkapacitet, aven om den inte &- lika stor som antagits. Overkapaciteten 
bestir framst i outnyttjad kapacitet i kmkraftverken, men eftersom dessa i 
okande utstrackning anvands for reglerandamil &- det inte givet att det alltid finns 
kapacitet ledig. 

Tor& en risk att ta pH allvar. Ett torr& i Skandinavien minskar produk- 
tionsformhgan med upp till ca 40 TWh, vilket 81- dramatiskt. Men ett extremt 
torr&- ph kontinenten skulle f i  forodande konsekvenser. De kontinentala karn- 
kraftverken utnyttjar nastan uteslutande flodvatten for sin kylning. Mnskar 

Situationen kan jamforas med den roll Saudiarabien frin tid till annan spelar p i  oljemarknaden 
som s.k. swing-producer. Saudiarabien i-ir tidvis den enda oljeproducenten som har en mer betyd- 
ande reservkapacitet och som dessutom kan tas i produktion till en brdkdel av kostnaden for att 
oppna ett nytt oljefalt. Det innebk att landet effektivt kan reglera bide oljeproduktion och oljepris 
i situationer d k  knapphet borjar uppsti. Genom att oppna sina reserver kan man sanka priset till en 
nivH dar varje nyinvestering k olonsam. Genom att sedan hdlla tillbaka sin produktion kan man p i  
nytt fH upp prisnivin. Systemet fungerar endast n&r det rider knapphet. Den nordeuropeiska el- 
marknaden k pd vag mot en sddan knapphetssituation. 
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vattenflodet under en viss nivd finna ingen annan mojlighet an att stanga dessa 
kraftverk. Sannolikheten for sddana extrema torr& iir ldg, men kan inte helt 
uteslutas. 

Elbrist hotar 
Under forutsattning att ingen ny kapacitet tillfors kommer situationen att bli allt 
mer besviirlig. Redan 2005 kommer vintertid all kapacitet att behova utnyttjas. 
Under hoglasttid kommer inte effekten att racka till. Kortsiktig kan nya kommu- 
nala kraftv-everk losa situationen under forutsattning att de kan st% produk- 
tionsklara inom hogst tre %-. 

Prognos effektbalans Norden + Tyskland 
frr 2005 
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Men situationen kommer snabbt att forviirras. Redan & 2007 kan en elbrist uppsti 
aven under hela forsta halviiret. Senast vid den tidpunkten bor ny baslastkapacitet 
finnas tillganglig. 

Tar man hansyn till fysiska begransningar i transmissionskapaciteten kravs i prak- 
tiken att investeringarna gors tidigare och balanserat i hela regionen med tyngd- 
punkt i Skandinavien. 

28 



Prognos effektbalans Norden + Tyskland 
Ar 2007 
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I alla berakningar har antagits att den befintliga kapaciteten utnyttjas maximalt, 
eftersom priserna antas gora all produktionskapacitet lonsam. Det forhiillande att 
producenterna hittills har hiillit tillbaka produktionen piiverkar siledes inte den 
framtida produktionsformigan. Diiremot kan mojligen niigra av de anlaggningar 
som &- beslutade for nedlaggning komma att tas i drift, samtidigt som det troligen 
finns mojligheter att oka verkningsgraden och nyttjandetiden i befintliga anlagg- 
ningar genom att bygga bort flaskhalsar m.m. iitgarder. Dessa effekter har inte 
beaktats. 

Utri kes handeln 

Den fysiska utrikeshandeln inte stor men viktig 

Endast en mindre del av potentialen for utrikeshandel utnyttjas. Men effekterna p i  
systemanvandning 
prisbildning 
investeringar 

iir inte beroende av handelns omfattning utan mer av dess existens. 

Handelsutbytet mellan landerna i regionen var 1997 inte storre an 30 TWh, d.v.s. 
ca. 3 % av regionens totala forbrukning. Aven om handeln har okat under senare 
k- utnyttjas lingt ifrin hela kapaciteten, vilket inneb&- att i situationer med en stor 
prisskillnad kan handeln tillfalligt expandera. 
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Utrikeshandeln 2000 (TWh) 

Danmark Finland Norge Sverige Tyskland 
Im~or t  till 
Danmark 
Finland 
Norge 
S verige 
Tyskland 

Kalla: Svensk elmarknad 2001 

Transitforbindelsera mellan landerna medger en handel p% omkring 180 TWh per 
k, systemutnyttjandet &r sgledes ungef& 25 procent, men det inneb& en okning 
frin 1997 med 40 procent. Samtidigt hade Tyskland under k 2000 ett handels- 
utbyte brutto p% ca 70 TWh med ovriga omktlngliggande kinder: Osterrike, 
Frankrike, Luxemburg, Holland, Schweiz, Polen och Tjeckien. Denna handel 
ingk dock i ett redan tidigare etablerat handelsmonster, med undantag for 
Tjeckien och Polen, som sival producenter och konsumenter redan anpassat sig 
till. 

Virtuell handel pherkar inte flodet men priserna 

Genom swappar kan priser utjamnas mellan lander, men de kan ocksh 
anvandas Tor att driva upp priset. Eftersom det inte finns nigot registrerat 
flode ar det svirt for utomsthende bhde att forsth vad som hander och varfor. 
(I viss mening ar aven den prissakring som sker via borserna virtue11 efter- 
som inte heller den ar fysisk. Men borshandeln ar reglerad, transparent och 
fyller ett annat syfte). 

Handeln over granserna & storre an vad den officiella statistiken visar. Det 
forekommer ocksi "virtuell" handel. Forutsattningen for att en handel skall vara 
lonsam iir att prisskillnaden iir tillrackligt stor for att tacka transitkostnaden. 
Operatorerna av transmissions- och transitnat, vilka undantagslost 2r monopolister 
och som framforallt i Tyskland i storre eller mindre utstrackning aven har intres- 
sen i produktion och forsaljning, anklagas for att antingen av protektionistiska 
skal eller for att maximera den egna intakten ta ut oskaliga avgifter och dikmed 
begransa handeln over granserna. 

Men aven om transitkostnaden 81- s i  hog att fysisk handel inte 51- lonsam kan man 
genomfora olika swap- aff&er. Swappen innebar enkelt uttryckt en bytesaffa. En 
viss mangd el i Sverige byts mot en lika stor mangd el i Tyskland. I stallet for fy- 
sisk leverans byter man bara dokument och reglerar aff&en ekonomiskt. SA lange 
det finns prisskillnader mellan landerna och, vilket ;ir viktigt, att motsvarande 
overskott finns i b%da landerna kan slidan handel genomforas. Eftersom handeln 
inte iir fysisk anses den sakna reel1 betydelse. Det finns diirfor ingen som n;innare 
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har analyserat vare sig omfattni g eller konsekvenser av den. Men handel skulle 
inte bedrivas om den inte medforde konsekvenser. Konsekvensen med sidan 
handel iir att den piverkar prisbilden. I och med att den piverkar prisbilden pi- 
verkar den ocksi marknadsbeteendet. 

Antag t.ex. att priset p i  toppkraft iir 10 procent lagre i Sverige an i Tyskland och 
att priset p i  baskraft iir 10 procent lagre i Tyskland an i Sverige. Swappar lonar 
sig anda tills prisskillnaden mellan landerna helt har upphort. Men man behover 
naturligtvis inte enbart genomfora sidana aff&er for att utjamna prisskillnader 
mellan lander. hninstone teoretiskt kan man genomfora sidana transaktioner for 
att driva upp eller ned priset i ett land eller for ett visst kraftslag. Foretag med 
omfattande agarintressen i flera liinder skulle kunna ha ett sidant ekonomiskt 
intresse. Finns inget fysiskt handelsutbyte registrerat mellan landerna och swap- 
affarerna & en intern angelagenhet for inblandade foretag & det s v k t  for utom- 
stiende att kunna forsti varfor priserna har forandrats. 

En mojlig effekt skulle kunna vara att swappar bidrar till att bevara de befintliga 
regionala obalanserna. Priset p i  baskraft resp. toppkraft hills uppe p i  delmark- 
nader som egentligen har ett overskott samtidigt som priserna hills nere p i  under- 
skottsmarknader. 

I en situation dar eloveskottet p i  niigon av marknaderna forsvinner upphor ocksi 
mojligheterna till swappar. Kontrakten m%ste d i  ersattas med fysisk handel. Kan 
detta genomforas utan konsekvenser p i  priser och ovriga aktorer? 

Staten har inte abdikerat 
Regeringarna har uttalat att de i och med avregleringen har overlamnat 
ansvaret till marknaden. Men det har de inte och regeringarna uppfattas 
fortfarande som den yttersta garanten for elsystemet. Den svenska reger- 
ingen och skattebetalarna var den yttersta garanten for att radda bank- 
systemet pH en kollapsande avreglerad finansmarknad. Ett liknande ansvar 
har regeringarna om t.ex. elmarknaden skulle bryta samman till foljd av 
elbrist. 
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Elmarknaden ar inte vilken marknad som helst 
Det finns en specie11 egenhet med elmarknaden som ibland gloms bort. El handlas 
inte och distribueras inte p i  samma satt som tvil eller spik. Om tvilen eller spiken 
skulle ta slut drabbas enbart de som inte hann kopa innan den tog slut. Ofta kan de 
finna ett substitut eller skjuta upp sitt inkop till dagen d Q i .  Niir elsystemet nitt 
sin yttersta kapacitetsgrans kommer en ytterligare forbrukad kWh att medfora en 
kollaps i hela systemet. Fi  konsumenter vet eller kan veta det exakta priset p i  elen 
i konsumtionsogonblicket. Aven de konsumenter, i huvudsak processindustrin, 
som har den kunskapen ar inte siirskilt priskansliga p i  kort sikt. I Storbritannien 
har man till exempel under innevarande v k  noterat elpriser upp till 2 500 E/MWh. 
I USA har prisnivier upp till 10 000 $/ MWh noterats i Mid West 1998. 

P i  kort sikt - momentant fungerar knappast prissystemet overhuvudtaget - blir 
lasturkoppling troligen nodvandig. Men aven p i  langre sikt kan det bli ohillbart 
med extrema knapphetspriser, aven om det tekniskt och ekonomiskt kan fungera. 
Vare sig tillverkningsindustrin eller vanliga hushill klarar allt for hoga priser. 
Kostnaderna for den kaliforniska elforsorjningen har okat med en faktor 10 frin 
det sista nonnala %et 1999 fram t.0.m. 2001 (prognos). Huvuddelen av den 
kostnaden har lyfts av konsumenterna och lagts p i  skattebetalarna. Det finns goda 
skal att ifrigasatta rimligheten i och aven vettigheten i att p i  en avreglerad 
marknad helt hilla konsumenterna skadeslosa. Men det iir samtidigt uppenbart att 
en 10-dubblad elkostnad fAr stora konsekvenser for bide naringsliv och hushill. 

Skulle en lingvarig bristsituation intraffa tvingas regeringarna att, liksom i 
Kalifornien, ingripa med bide kort- och lingsiktiga Btgiirder. Ett prisstopp och ett 
ransoneringsforfarande, t.ex. roterande bortkoppling som i Kalifornien iir i en 
sidan situation ofta den enda mojliga kortsiktiga itgaden. 

Regeringarna intervenerar pB marknaden genom skatter och subven- 
tioner och uttalanden. Flertalet regeringar i Europa har under flera Br 
signalerat itgarder som skall begransa efterfrigan p i  el, hittills utan storre 
framging. Samtidigt soker man genom olika subventioner och skatter styra 
over produktionen frin fossilkraft och kiimkraft till fornybara produktionsslag. 
Frigan ar inte om det iir ratt eller fel att intervenera och inte heller om inter- 
ventionerna i sak iir riktiga eller fel. Men genom interventioner som piverkar 
nyttjandet av gjorda investeringar och beslut om nya investeringar tar man 
ocksi ett implicit ansvar for utvecklingen p i  elmarknaden. Ansvaret iir be- 
gransat till de konsekvenser som interventionerna medfor eller kan medfora. 
Man har siledes inte det fullstandiga ansvaret. Av naturliga skal kommer sival 
regeringar som marknadsaktorerna ha olika uppfattningar om hur lingtgiende 
ansvaret iir beroende p i  vilka konsekvenser som kan identifieras. 

Regeringarna har ett ”public service” ansvar. I Europa 
Frankrike som deklarerat att regeringarna har ett sidant ansvar. I det franska 
begreppet ingir en rad funktioner: forsorjningss&erhet, fordelningspolitik, 
sysselsattningspolitik, n&ingslivspolitik och regionalpolitik. En s i  vid 

det framst 
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definition iir svik att forena med en marknadsstyrd konkurrensutsatt marknad. 
Men ingen europeisk regering har fornekat att de har ett yttersta ansvar for 
forsorjningssakerheten. I praktiken har ocksi regeringarna, vare sig de vi11 det 
eller inte, nigon form av fordelningspolitiskt ansvar. 

Drivmedelsstrejkerna hosten Hr 2000. 
En illustration iir de drivmedelsstrejker som hosten 2000 skapade olika grader av 
kaos i flera Europeiska lander. Protesterna avsig framforallt dieselpriserna, men 
aven de hoga bensinpriserna. Bakgrunden var de snabbt stigande viirldsmarknads- 
priserna p i  olja som drev upp de reala anvandarpriserna till mellan 8 till 10 kr/l 
for diesel och 10 till 12 kr/l for bensin. 

Protesterna riktades inte mot oljebolagen eller de rioljeproducerande landerna, 
vilka var de som utlost prisstegringarna. I stallet riktades protesterna mot de egna 
regeringarna. Kraven var att regeringarna genom skattesankningar, eller genom att 
avstii frin planerade skattehojningar, skulle istadkomma sankta priser. Regering- 
arnas utgingspunkter var att drivmedelspriserna var en marknadsfriga utanfor 
deras ansvar och att kompenserande skattesankningar var uteslutna. 

Man skall inte overtolka skeendet men det visar andi den politiska kraften i den 
allmihna opinionen. I samtliga lander diir protestaktioner genomfordes: Belgien, 
Frankrike, Spanien, Storbritannien och Sverige fick demonstranterna igenom hela 
eller delar av sina krav. I Sverige beslutade finansutskottet frin att avsti frin att 
genomfora delar av en planerad hojning. Utfallet i ovriga lander, diir protest- 
aktionerna var mycket mer omfattande, blev battre for demonstranterna. 

Skulle elpriset, till foljd av en bristsituation, stiga till en nivH som kraftigt 
overstiger konsumenternas uppfattning om elens verkliga varde kommer 
regeringarna att utsattas for ett hHrt tryck for att ingripa pH det ena eller 
andra sattet. 

Regeringarna ansvarar for att marknaden har tillghg till alla 
nodvandiga verktyg. Infomationen iir inte langre ett nationellt problem utan 
det kravs samarbete over nationsgranser. F i  ensllda aktorer kan p i  egen hand 
skaffa sig en tillracklig overblick for att med nigon hogre grad av precision 
gora riktiga bedomningar over hur systemen framover kommer att nyttjas och 
vilka konsekvenser detta fik p i  investeringsbehov och priser. Det miste b1.a. 
finnas ett samarbete over nationsgranserna sorn mojliggor regionala analyser 
over hur produktions- och transmissionssystem utvecklas och utnyttjas, over 
hur lastefterfrigan utvecklas med en uppdelning som iir finare an ksgenom- 
snitt och som ocksi iir aktuell och inte baseras p i  forhillanden flera &I- bakit i 
tiden. 

Skall marknadsaktorerna kunna ta ett ansvar for en balanserad utveckling utan 
allt for tviira kast i priser betingade av stora over- och underskott i utbud miste 
alla marknadsaktorer ha tillging till relevant information. Den befintliga 
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informationen utgk i mingt frin det behov som fanns p i  den reglerade 
marknaden. Den ytterligare information som kravs iir bristfdlig och svk- 
tillganglig och ofta forildrad. Detta forhillande ger de stora producenterna 
som ofta iir representerade p i  flera lokala marknader ett overtag. 
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Vem skall investera och varfor? 
Investeringar i ny produktion antas p i  en fri marknad vara efterfrigestyrda. 
I takt med att efterfrigan viixer med en resulterande knapphet stiger 
priserna och investerarna fir ett incitament att investera. Men det finns 
mPnga frigetecken som miste ratas ut. Ett av dem ar vem skail investera och 
varfor. Den riktigt stora forandringen ar att det ar marknaden sjalv som 
ansvarar for att investeringar kommer till s t h d  och inte regeringar. 

Producenterna har inget forsorjningsansvar utan drivs av agarnas vinst- 
krav. Det finns inte nigon producent som har ett ansvar for att det finns en 
produktion som svarar mot efterfrigan. Till den del de saljer el p i  lingsiktiga 
kontrakt kan de mojligen ha ett avtalat leveransitagande. Drivkraften for in- 
vesteringar & darfor rent kommersiellt. Ger inte nyinvesteringar, eller for- 
vantas ge, en avkastning som svarar mot agarnas avkastningskrav genomfors 
den inte. 
- Med liga elpriser iir det en mer intressant strategi att vaxa genom f o r v w  

an genom investeringar i ny produktionskapacitet. Bide kostnaden och 
risken iir lagre samtidigt som det finns samordningsvinster och mojligheter 
till marknad~rnakt~. 
Anstrangda balansrakningar till foljd av en okad linefinansiering driver 
fram hogre avkastningskrav @etta iir en realitet for minga kraftforetag 
efter avregleringen). 
Ju nihnare fullt kapacitetsutnyttjande systemet opererar under dess storre 
vinstmoj ligheter. 
Nedlaggning och minskat kapacitetsutnyttjande skapar utrymme for okade 
vinster for de stora aktorerna. Nyinvesteringar minskar vinstutrymmet. 

- 

- 

- 

Agarkoncentrationen ar storre an nigonsin. De 7 storsta aktorerna i den 
studerade regionen kontrollerar 80 procent av den installerade kapaciteten. 
Mojligheterna till marknadsmanipulation och maktmissbruk iir pitagliga. 

For den som iir intresserad kan man gora jamforelser med den uppkopsvdg som drog genom 
oljeindustrin 1998 n k  oljepriserna foll till sin lagsta nivd sedan fore oljekrisen 1974. Oljebolagen 
drog ned sina investeringar for att finna och utvinna ny olja samtidigt som de kopte upp varandra 
och helt omstrukturerade branschen inom ett &r. Stridsropet lod varfor investera dyra pengar i 
osaker oljeexploatering n k  man utan risk kan oka sina oljereserver genom foretagsforvkv pd 
Wall Street till en tredjedel av priset. Svaret kom under &r 2000 n k  producenterna utanfor OPEC 
inte kunde oka sin produktion ytterligare. Pd mindre an 18 m2nader tredubblades oljepriset. 
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Innehav/kontroll av produktionskapacitet i Norden och Tyskland 

Produktions- % av total 
Foretag kapacitet GW kapacitet 
E.Onl 40 20 
Vattenfal12 36 18 
RWE 34 17 
Veba 18 9 
EnBW 14 7 
Fortum 8 4 
Verbund 7 3 

Summa 203 100 
1 inkl. Sydkraft 
2 inklusive HEW och under forutsattning att Vattenfall forvarvar W A G  

Ovriga 46 22 

"Barriers to entry". Aven om det finns f l  legala hinder for nya foretag att 
etablera sig, utom i Norge, iir de finansiella och marknadsmassiga hindren 
tillrackliga for att forhindra nya konkurrenter till de etablerade foretagen. 

De investeringar som faktiskt gors sker visserligen av nya aktorer. Det USA- 
agda Enron har skaffat sig ett stabilt fotfaste inom vindkraften. De stora olje- 
bolagen och olika fors2kringsinstitut har ocksi etablerat sig inom vindkraft- 
omridet och kraftvmen. Men knappast nigra, om ens nigon, investeringar 
inom dessa omrlden skulle ha skett utan statliga subventioner. hninstone 
annu SA lange iir dessa aktorer allt for smi och allt for beroende av ett skyd- 
dande regelverk for att p l  egen hand aktivt piverka den totala elmarknaden 
och andra de spelregler sorn den etablerade storkraftindustrin nu drar upp. 

Dmtover koper befintliga aktorer in sig p i  de olika marknaderna som t.ex. 
E@ (ager b1.a. 30 procent av EnBw), Southern Electricity. Men dessa aktorer 
andrar inte dynamiken utan anpassar sig till den ridande strukturen. Kostna- 
derna och risken for att ta sig in p l  marknaden med en tillracklig stor andel for 
att kunna fora en egen politik ar allt for hoga. 

Hoten mot de etablerade foretagen iir antingen 
- en ny energipolitik, som t.ex. skulle mojliggora stora investeringar i 

gaskraft, eller 
ett teknikgenombrott for den distribuerade elkraften. Tillracklig billig 
teknik for distribuerad kraft skulle ge forutsattningar for en lika stor 
omskakning av elbranschen som den som nu genomgir telefonin. 

- 
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Finansmarknaderna prioriterar hog och riskfri avkastning. Det miste 
vara en nknas t  ogorlig uppgift att formi en investerare att p i  kommersiella 
grunder placera pengar i ett ny elproduktion baserat p i  hittills ridande for- 
utsattningar och forviintningar. 
- Balansrhingarna och vinst- och forlustrakningarna for flertalet kraft- 

foretag visar efter avregleringen minskande rorelseintiikter med en 
krympande vinst och en sjunkande soliditet. 
Efterslapande statistik som visar att det finns en betydande overkapacitet. 
Marknadspriserna p i  el sjunker ner mot rorlig produktionskostnad for 
befintlig produktionskapacitet. 
Variationer i future-marknaden som annu s i  lange kan forklaras av 
branslepriser och forvantad vattenkrafttillging. 
En EU gemensam politisk uppfattning om att efterfrigan p i  el kan och bor 
begrmsas. 
En oppen marknad som innebiir att eventuella brister kan tackas med 
import. 

- 
- 

- 

- 

- 

Aven om alla inser att overskottet forr eller senare forsvinner och att priserna 
lingsiktigt miste stiga s i  miste slutomdomet and6 bli att i forhillande till andra 
konkurrerande investeringar iir risken for stor och avkastningen for Men6. 

De huvudsakliga investeringar i ny kraftproduktion som finansmarknaden efter 
avregleringen har bidragit till ar investeringar i subventionerad elproduktion d& 
regeringarna implicit lyft bort marknadsrisken och genom subventionssystemet 
skapat utrymme for en tillrackligt hog avkastning. Men efterhand som dessa in- 
vesteringar fk mer an en marginell inverkan p i  elsystemet finns risk att finan- 
siiirerna kommer att krava an mer IAngtgAende statliga garantier. 

Det finns en risk att finansiaerna, aven niir elpriserna har stigit till foljd av en till- 
tagande knapphet, avstir frAn investeringar. Uttalanden i den riktningen har redan 
gjorts av foretradare for internationella investeringsbanker. Deras argument iir att 
for att regeringarna vid stigande elpriser kan forvantas infora pristak som i s i  fall 
pA nytt skulle kunna riskera siikerheten i investeringarna. 

Kraftvarmen en raddare i noden? 
Kraftvarme, b6de industriell och kommunal, kommer att bli kommersiell 
lonsam men racker knappast. Potentialen for kraf tvme iir betydande och stora 
delar av den kan forvantas exploateras aven utan subventioner. Men frigan iir om 
kraftvknen kan forbattra konkurrensen? Kraftvkneproducenterna iir pristagare. 
Okar deras utbud tillrackligt mycket s i  uppstk ett overskott som kommer att 
pressa priserna. Men eftersom den kommunala kraftvmen i forsta hand bjuds in 
som toppkraft och den industriella som baskraft 81- det lingt i frin sakert att ut- 

' Jamfor utvecklingen pb den amerikanska gasmarknaden under 1999 och 2000. Investeringarna i 
nya gasledningar och nya gasfalt skot inte fart forran priserna p i  spotmarknaden femdubblats och 
bristen var ett faktum 
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budet kan bli tillrackligt stort for att annat an marginellt sig piverka baslastpriset 
och topplastpriset. 

Det k ocksi tveksamt i vilken utstrackning en okning i kraftvikmen lingsiktigt 
kommer att forbattra elbalansen. Rent geografiskt ligger mycket av kraf tvwe- 
potentialen i omriden dar risken for brist k mer begransad. Industriell kraf tvme 
i Tyskland kan sakert byggas ut, men Tyskland har inget overhangande behov av 
baskapacitet. Det finns outnyttjade fjarrvarmeunderlag bide i norra Sverige och 
Norge (forutsatt en utbyggnad av norsk fjikrvame). Diiremot iir potentialerna for 
kraftviirme i de omriden i sodra Sverige diir risken for brist iir som storst mer 
blygsam. Kraftvarmen 21- d d o r  ingen lingsiktig losning, men kan i basta fall ge 
en respit p i  nigot eller nigra i r  innan baskraften miste byggas ut. 

Det vhras for kommunal kraftvarme! Investeringar i kommunal kraftvbne 
kan for forsta gingen p i  flera k bli en god affar. Den anstrangda effektbalan- 
sen under vintrarna bor ge priser som pitagligt forbattrar dessa anlaggningars 
konkurrenskraft. P i  kort sikt ser, med tanke p i  den anstrangda effektsitua- 
tionen vintertid, vinstutsikterna bra ut. Men aven i ett langre perspektiv bor 
deras lonsamhet bli acceptabel aven utan statligt investeringsstod. Framforallt 
i Sverige kan kraftvikmen forbattra effektbalansen under vinterhalvket. Men 
det piverkar bara kortsiktigt behovet av investeringar i ny baskraft. 
Aven industriell kraftvarme blir intressant. Stora basindustrier bide i 
Norden och i Tyskland kan komma att utnyttja sina vmeunderlag for el- 
produktion. Sidana losningar kommer att bli lonsamma och kommer ocksi att 
pressa elpriserna for i forsta hand den energiintensiva industrin. Men det k 
knappast sannolikt att det generellt pressar elpriserna for ovriga anvandare. 
Aven om potentialen Bir stor kommer endast ett fital av dem att kunna goras 
inom geografiska omriden, framforallt Norge och sodra Sverige, d8r risken 
for brist 8r som storst. Industriell kraftvarme ar darfor knappast en varaktig 
losning p i  det vaxande elbehovet. 

Kraftvanne kommer alltid att utgora marginalkraft. Det inneb& att dess vkde och 
det pris agarna kan f i  kommer att vara beroende av kraftbalansen. I knapphets- 
tider kommer priserna att vara hoga for att falla ned till liga nivier under perioder 
av en mer normal kraftbalans. Investerarna och finansierarna tar diirfor en risk att 
anlaggningarna sett over hela sin livslangd inte ger en tillracklig hog avkastning. 

Okunskap ar ett hot 
Overskotten minskar snabbt genom 

Stigande efterfrigan 

Kapacitetsnedlaggningar som iir lingt storre an tillskotten av fornybar el- 
produktion 

Okat behov av reglerbar kraft beroende p i  dels att den fornybara elproduk- 
tionen i sig Waver mer reglerbar kraft an den befintliga, dels eftersom 
marknadsoptimeringen inte utgk frin samhallsekonomisk effektivitet utan 
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foretagens lonsamhet7. Innan systemet funnit en ny balans kommer det att vara 
foretagsekonomiskt att misshush3la med produktionskapaciteten. 

Forbattras inte analysunderlaget och kunskapen fiins risk att nyinvester- 
ingarna drojer till dess att en priskris ar oundviklig och i varsta fall aven en 
fysisk brist. 

Alla prisokningar ar inte signaler om tilltagande knapphet. I Europa har 
branslepriserna under de t v i  senaste ken  stigit med for kol40 procent och for 
naturgas med mellan 30 till 50 procent. Pi lite langre sikt miste dessa priser 
s l i  igenom aven i handelspriserna p i  el. Men for att en tung kostnadskompo- 
nent driver upp elpriserna innebiir inte att vare sig att det rider kapacitetsbrist 
eller att nyinvesteringar lhgsiktigt har blivit mer lonsamma. 

Forvantningar om b1.a. torr% i Norge driver upp forwardpriserna i Sverige. 
Det finns analyser (viren, sommaren 2001) som pekar p i  priser i n i v h  
40 orekwh i slutet av het. Vid den prisnivin iir nastan all ny produktion 
lonsam. Men priset i sig iir knappast nigon signal om nyinvesteringar. Foljs ett 
eventuellt torr2 av ett nytt normal% hinner priset sjunka tillbaka till en lagre 
nivi innan ett nytt kraftverk har hunnit driftsattas. 

Signalerna ar forvirrande. Den nya dynamik som har beshvits ovan skapar 
forvirring, siirskilt om man anvander samma analysmetoder som for den 
reglerade elmarknaden. Det finns i varje land en viss, om an minskande 
marginal mellan installerad effekt och peak-load. Det finns fysiska handels- 
mojligheter som inneb& att aven relativt betydande underskott kan tackas 
genom import. Regeringarna stimulerar fram investeringar i fornybar produk- 
tion, som utgiende frin installerad effekt inte ar forsumbara. Den fornybara 
elproduktionen staller samtidigt stora krav p i  reglerbar kraft Det faktiska 
nettotillskottet blir d 8 o r  vasentligt mindre an vad kalkylerna visar. I extrem- 
fallet kan varje ny producerad kWh el f r h  ett vindkraftverk leda till en ytter- 
ligare produktion av tvh kWh el f r h  ett kol- eller khkraftverk som annars 
in te hade producerats. 

SI utsatser 
De narmaste 12 till 18 minaderna blir avgorande for risken av langre eller 
kortare elavbrott. Fattas inte beslut om storre investeringar i ny basproduk- 
tion okar risken betiinkligt kring 2005 och perioden darefter. Redan nu kan 
ett torr& fi?i avsevarda konsekvenser och i varsta fall leda till energibrist. 

’ Enligt teorin skall en avreglerad elmarknad under konkurrens leda fram till samhallsekonomiskt 
optimala Iosningar. Men detta galler endast om det rider en fullstandig och fri konkurrens. 
Budskapet i denna analys ar att avregleringen visserligen under en kort tid skapade en okad 
konkurrens, men att de stora aktorerna i produktionsledet genom sitt stora och geografiskt spridda 
agande och sitt informationsovertag m.m. nu &r pb vag eller redan har skaffat sig tillracklig 
marknadsmakt for att i praktiken fungera som oligopol. Foretagens optimering p i  en oligopol- 
marknad leder sallan till samhallsekonomisk optimering. 
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Overskottet har eroderat snabbare an vad man kunnat forutse, vilket 
skapar en knapphetssituation 
- Orsakat av okad efterfrigan utan motsvarande okning i utbudet. 
- Den pigiende konjunktursvackan diimpar efterfrigeokningen men hur 

lange och hur mycket? 
- Nedlaggning av kapacitet. 
- Baskraft med ling nyttjandetid ersatts av produktion med kort nyttjande- 

tid. 
Den nytillforda kapaciteten i form av vindkraft kraver mer reglerkraft, 
som i okad utstrackning tas frin baskraften. 

- 

Kraftforetagen har ett ekonomiskt intresse av att marginalerna i krafts ystemet k 
smb. Smb marginaler ger okade elpriser och lagre kostnader. Det ligger emellertid 
knappast i deras intresse att marginalerna blir sb smi att allvarliga elkriser utloses. 

Prisstegringar ar oundvikliga hur hoga kan de bli? 
Tvb faktorer dnver prisutvecklingen 
- Okad knapphet p i  produktionsresurser 
- Stigande branslepriser 

1 Exempel Kalifornien 

Det kan vara intressant att studera prisutvecklingen pb den Kaliforniska elmark- 
naden for att fb  en uppfattning om vilka effekter knapphetsprissattning kan f i .  
Den faktiska effektbristen i Kalifornien har fram till sommaren 2001 aldrig 
overstigit 3 000 MW, d.v.s ca 7 procent av totalt lastbehov, och den sammanlagda 
tiden under vilken effektbrist har forelegat var fram till i maj iir 2001 mindre an 
10 timmar. For innevarande iir finns prognoser pb bristsituationer med en var- 
aktighet av allt frin 10 till 500 timmar. Den sammanlagda kostnaden for el- 
bolagen att kopa in el steg frin 7 mdr $ & 1999 till 29 mdr $ & 2000 och beraknas 
till 70 mdr $ for Ar 2001. 1999 var det sista ke t  som elmarknaden befann sig i 
balans. En del av prisstegringen beror p i  kraftigt stigande naturgaspriser som i sig 
inte har nbgot direkt sammanhang med elbristen i Kalifornien. 

Det k naturligtvis inte helt rattvisande att havda att priserna har tiodubblats, efter- 
som det samtidigt p.g.a. pristaket inte har funnits nigra incitament for nigon 
konsument att minska sin efterfrigan. 
The Western States power Crisis: Imperatives and Opportunities. EPRI. Juni 2001 

Kraftiga prisstegringar kan i sig vara lika skadligt for ekonomin som en elkris. 

Vid extrema prisstegringar har regeringarna ett oundvikligt public service ansvar. 
Vilken prisnivi kan accepteras innan politiska ingrepp blir nodvandiga? En tio- 
dubbling av elpriserna s i  som har skett i Kalifornien k antagligen mer an vad 
konsumenterna kan hantera. Regeringarna bor skaffa sig en strategi for att mot- 
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verka en sidan utveckling genom att redan nu underlatta for nyinvesteringar i 
baskraft. 

Smh men okande incitament for nyinvesteringar, men finns det 
alternativ? 
- Politiska ambitioner styr investeringarna. 
- Den etablerade kraftindustrin har efter avregleringen premierat avkastning 

fore leveranssiikerhet. 
Investerarna uppfattar annu kraftproduktion som riskabel och lig- 
avkastande. 

- 

Rimligen kommer flera av dessa hinder minska i betydelse i takt med att priserna 
stiger. 

Redan nu vi11 finsk industri, med - som det forefaller - samtycke frhn det politiska 
systemet, investera i ny baskraft helst karnkraft. I Norge finns forberedelser for 
gaskraft. I Danmark kan man utan formella politiska hinder bygga ny gaskraft. I 
Sverige och Tyskland synes de politiska forutsattningarna for investeringar vara 
samre. Klimatitagandet i dessa bida lander har skapat storre restriktioner an i de 
ovriga. Sverige kan inte enkelt oka utbudet av baskraft mer an marginellt genom 
investeringar i gaskraft. Dkemot finns nu ett ekonomiskt utrymme for kommunal 
kraftvme, nigot som p i  kort sikt forbattrar effektsituationen. Men p% langre sikt 
behovs mer baskraft. 

Finansiarerna sthr inte i ko 
Hittills har de liga elpriserna utgjort ett stort hinder mot nyinvesteringar. N k  
risken eller sannolikheten for prisstegringar nu okar borjar allt fler finansiaer 
aven att se okade priser som ett hinder. Det finns en uppfattning i finanskretsar 
om att det politiskt k svWomojligt att till&ta elpriser hogre an de som g3llde 
innan avregleringen'. Eftersom regeringarna i flera av de berorda landerna 
(framforallt Norge, Sverige och Tyskland) har intecknat betydande delar av 
prisfallet genom samtidiga skatteokningar antas utrymmet for prisokningar 
begransat. Utifrhn det resonemanget skulle elmarknaden aven vid stigande 
priser utgora en potentiell riskmarknad. 

Den tekniska optimeringen har ersatts av en kortsiktig ekonomisk opti- 
mering. Stigande priser premierar ett mer energieffektivt resursut- 
nyttjande 
- Okade elpriser och en marknadsmassig vkdering av olika produktionsslag 

okar p i  nytt intresset for en energieffektiv optimering. 

I ett trangt forsorjningslage med kraftigt stigande priser kan man antagligen 
anvanda produktionsresurserna mer optimalt. Detta galler t.ex. vattenkraften. Det 
gir troligen ocksi att i Danmark och mojligen aven i Tyskland att under peak-load 

* Sgdana synpunkter framfordes av flera foretradare for internationella banker vid en av Oxford 
Energy Research Institute anordnad Brainstorming den 13 och 14 juni 2001. 

41 



perioder oka reserverna och minska behovet av reglerkraft genom att anvanda 
vindkraften som en extra reserv som kallas in vid behov. Detta kan istadkommas 
genom att i sidana perioder ge vindkraftproducentera en lika hog ersattning for 
producerad icke levererad energi som for producerad och levererad energi. Under 
extrem "peak hour" kan vindkraften d m e d  kallas in i den utstrackning de 
producerar. Producerar inte vindkraften vid denna tidpunkt har man inte forlorat 
kapacitet, men om den producerar utgor denna diiremot produktion ett extra 
kapacitetstillskott. 

Flaskhalsar m.m. kan komma att byggas bort 
"capacity creep", d.v.s. mojligheterna att genom marginella investeringar 
kunna oka nyttjandetider och verkningsgrader i befintliga anlaggningar, 
forefaller ha tilliimpats i begransad utstrackning under senare &-. Troligen 
finns en outnyttjad potential p i  ett antal procent som relativt snabbt och till 
begransade kostnader kan utnyttjas for att oka produktionsformigan. 

Reservkraftverk ett hinder for nya aktorer 
Betydande delar av kapacitetsanpassningen de senaste tre iren har istad- 
kommits genom att befintliga kraftverk klassats om till reservkraftverk och 
tidigare reservkraftverk har stallts i malpise. Bide reservkraftverken och de 
malpiseforlagda verken kan efter langre eller kortare tid och efter storre eller 
mindre investeringar tas i drift. I m h g a  fall iir det sannolikt s i  att de malpise- 
forlagda kraftverken ar i ett sidant skick att det vare sig iir ekonomiskt rimligt 
eller miljomassigt acceptabelt att starta upp dem. Men s i  lange de existerar 
utgor de ett potentiellt hot mot varje foretag som overvager en nyinvestering. 
Risken iir betydande att det nya kraftverket, som sannolikt har battre miljo- 
prestanda och lagre driftskostnader, f5r svirigheter att finna tackning for sina 
samtliga kostnader i jamforelse med ett iterstartat reserv- eller malpiseforlagt 
kraftverk. Aven om de senare ofta har hogre driftskostnader s i  kompenseras 
detta av lagre kapitalkostnader och kan dessutom snabbare tas i drift. Den 
okande andelen avstallda men ej skrotade kraftverk fungerar som en rod 
varningssignal for potentiella nya aktorer. 

Agarkoncentrationen okar i snabb takt med risk for maktmissbruk 
- De dominerande kraftproducenterna kan kontrollera marknaden genom 

storlek. 

battre insyn och overblick. 

spridd geografisk verksamhet p i  flera delmarknader. 
val diversifierad produktionsstruktur (vattenkraft, kolkondens och 
khkraft) .  

Hittills har de stora aktorerna inom kraftindustrin varit mer framgingsrika an vad 
utomstiende bedomare har utgitt frin, kanske till och med mer an vad de sjalva 
har trott. Frigan iir om de nu iir beredda att ocksi ta sitt samhallsansvar inte bara 
genom att oka de egna investeringarna men ocksi genom att slappa in nya 
aktorer? S i  som har framgitt i avsnittet: VerkZigheten vurre an dikten kan de stora 
aktorerna i betydande utstrackning utova marknadskontroll genom sitt stora 
innehav av reservkapacitet. 
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Insynen och transparensen iir fortfarande liten 
- Systemkunskapen iir generellt l ig  p i  politisk- och myndighetsnivi, hos 

kunder, analytiker, finansmarknaden och potentiella konkurrenter. 
Informationen over hur systemen utnyttjas utgir fortfarande i allt for hog 
utstrackning frin den reglerade marknadens krav. 

- 

Atgiirder miste vidtas bide inom kraftindustrin och p i  myndighetsnivi for att oka 
insynen och transparensen. Framforallt iir kunskapen om och overblicken over hur 
de nationella elsystemen och de olika produktionssystemen samverkar och pi- 
verkar varandra allt for lite kand. Informationen om hur produktionskapaciteten 
utnyttjas iir otillracklig, svirtillganglig och ofta inaktuell. 

Osakerheter 
Det finns ett anta1 faktorer som talar for att situationen inte behover bli sH 
allvarlig. Men antalet faktorer som talar for att den snarare ar mer allvarlig 
ar minst lika mHnga. 

Battre an vantat 
- Marknadsmakten bryts och planerade nedlaggningar genomfors inte, 

samtidigt som en hkdare konkurrens leder till ”capacity creep”. 
Varmare vintrar och mer nederbord an normalt. 
Potentialen for kraftvikme storre an antagits 
Gasens och oljans konkurrenskraft p i  den tyska marknaden okar igen och 
itertar marknadsandelar frin elen. (Hjdper knappast upp situationen i 
Skandinavien). 
Tillvaxten i ekonomin avtar ytterligare. 
Hogre elpriser leder till en effektivare elanvandning. 

- 
- 
- 

- 
- 

S m e  an vantat 
- 
- 
- 
- 
- 

Kallare och torrare vader an normalt. 
Snabb iiterhamtning f r h  nuvarande konjunktursvacka. 
Kraftvarmen ger ett mindre bidrag an forvantat. 
Utrymmet for ”capacity creep” mindre an forvantat. 
Den danska koldioxidbeskattningen av kolkraft leder till minskad 
produktion i de danska kolkraftverken. 
Stigande gaspriser som innebiir att elens konkurrenskraft pii den tyska 
marknaden bestir. (Piverkar den svensk-horska marknaden marginellt). 
Priskansligheten ar olika for olika kundsegment. Skattekilarna f i r  motsatt 
effekt vid prisuppgingar. En fordubbling av elpriset leder i Sverige till 
ungef& en 50 procent prisokning for industriella anvandare, men bara en 
25 procent prisokning for hushillen. I Tyskland s l k  en fordubbling 
igenom med 40 procent for industrin och ca 15 procent for hushillen. 

- 

- 

Rimligen finns en lHngsiktig priselasticitet aven for efterfrPgan av el. Det ar 
den huvudsakliga faktorn for att vara mer optimistisk. Flertalet faktorer i 
ovrigt gor att risken snarare ar storre for att utvecklingen blir samre 
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Atgarder 
Det kravs en mer flodesorienterad och riktad information som battre 
beskriver utvecklingen av tillging, efterfrigan och utnyttjandet av kraft- 
slagen i de olika segmenten: baskraft, toppkraft, reglerbar kraft. Men ocksi 
hur olika delmarknader piverkar varandra. 

Nationella itgarder har liten effekt p& en alltmer granslos marknad. 

Marknadsmakten. Det 21- knappast mojligt att angripa marknadsmakten 
genom nationella itgiirder. Potentialen for marknadsmakt 21- dessutom 
avsevw storre i Frankrike, Spanien, Italien och Belgien. Det 8I- darfor i forsta 
hand en EU-gemensam friga att motverka marknadsmakten. Men i avvaktan 
p i  gemensamma %tg;irder finns ett anta1 itgiirder som kan genomforas p i  
nationell nivi eller i bilateral samverkan. Offentlig analys och redovisning av 
hur 
- 
- 
- 

de stora aktorerna utnyttjar sina produktionsanlaggningar 
kraftflodena varierar over tiden mellan olika marknader, samt 
en kartlaggning over vilka effekter swap-affarer och kontraktshandel kan 
ha for prisbildningen 
en mer stringent redovisning for varje foretagsgrupp av vad som 8I- reserv- 
kraft mojlig att ta i drift inom ett &- och malpiseforlagd kraft med en start- 
tid over ett &-. (Det stora antalet malp%seforlagda reservkraftverk inom 
regionen agda av de stora aktorerna verkar hammande p i  eventuella nya 
aktorer). 

- 

S ystempiverkande information. Mycket av den information som behovs finns, 
men 81- annu anpassad efter de tidigare nationella elmarknadernas behov. I 
princip behover informationen fordelas p% minst fyra niv%er: lokala mark- 
nader, nationella marknader, regionala marknader samt angransande mark- 
nader. Flaskhalsar i tranmissionssystemen innebar att det finns lokala over- 
och underskottsomiden. Den regionala elmarknaden utvecklas over tiden och 
kan variera, men det forefaller numera rimligt att i den tidigare nordiska el- 
marknaden aven inkludera delar av norra Tyskland och snart aven delar av 
Polen. P I  langre sikt kan aven de baltiska staterna behova inkluderas. Myndig- 
heterna i de berorda landerna bor samverka om att ta fram sidan information. 
Forutom prisinformation behovs aven samlad och aktuell information for varje 
niv% om 
- Befintlig produktionskapacitet och produktionsslag. 
- Lastkurvor. 
- Prisskillnader gentemot angransande marknader. 
- Flodet till angransande marknader. 
- Flaskhalsar. 
- Information om hur produktionssystemet utnyttjas. 

Informationen skall vara tillganglig for alla samtidigt och till en rimlig kostnad. 
Det iir en myndighetsuppgift att ta initiativet till att denna information finns till- 
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ganglig. Insamlandet, bearbetningen och redovisningen av den kan dikemot 
organiseras p i  en rad olika satt. Tre huvudalternativ, med en rad olika kombina- 
tionsmojligheter kan urskiljas allt frin att det k en myndighetsuppgift, till att den 
gors av kraftindustrin sjalv eller att det ik en uppgift for helt fristiende organisa- 
tioner. 

Den politiska styrningen. Styrningen av energisektorn k inom EU mer 
inriktad mot att foreskriva medeVlosningar an att ange mil. Det borde over- 
vagas om inte en milstyrning i form av utslappsrestriktioner, d& varje enskild 
aktor sjalv valjer losning, ger ett battre resultat an att soka styra efterfrigan 
och att genom riktade itgiirder favorisera resp. bestraffa vissa produktions- 
metoder. Utslappsrestriktioner direkt kopplade till miljo- och klimatpolitiken 
skulle antagligen skapa en storre trovikdighet och en okad lingsiktighet inom 
bide industrin samt finans- och kapitalmarknaden. 
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