Elmarknadsanalys April 2020
Mars månad fortsatte i samma trend som tidigare månader denna
vinter, med höga vattennivåer, mycket vind och milt väder. De
rörliga priserna fortsatte ner till de lägsta på 20 år för att vara mars
månad. Terminskontrakten föll ner till nivåer vi inte sett sen början
av 2016. Covid-19 sätter även sina spår och SvK förutspår en 10%
minskning av elförbrukningen under 2020. Stängningen av Ringhals
1 i förtid har också aviserats.
Kärnkraften har reglerat ner i snitt ca 25% och på grund av de låga
elpriserna kommer Ringhals 1 stängas efter sommaren istället för vid
årsskiftet. Vindkraftsproduktionen har varit väldigt hög under perioden
tack vare många nya vindkraftverk och att det har varit blåsigare än
normalt. Vattenkraften producerar för fullt och fortsätter vattennivåerna
vara höga så finns det risk för att många magasin blir överfyllda.
Regeringen kom under månaden med ett förslag på en ny stoppregel för
elcertifikatstilldelning till nya anläggningar. Det innebär att stoppdatumet
skulle bli år 2021 istället för år 2030. Överskottet av elcertifikat är så pass
stort så trots det nya stoppdatumet uteblev marknadsreaktionen på det nya
förslaget.
Priserna på de fossila bränslena har också fallit kraftigt. Speciellt oljan, där
Ryssland och OPEC+ inte kunde komma överens om
produktionsminskningar och det spädde på nedgången som nu är över 50%
sedan årsskiftet. Priset på utsläppsrätter har även det fallit kraftigt, men
med en hydrologisk balans på över +30 TWh påverkar de inte elpriset
nämnvärt.
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Covid-19 har förmodligen påverkat oss alla, även elmarknaden.
Förbrukningsminskningen från industrin i norden kommer sannolikt vara
den största faktorn. SvK har tagit fram preliminära beräkningar som visar
på en förbrukningsminskning med 10 % för år 2020 jämfört med normalår.
Stor ökning av solkraft
2019 ökade den installerade effekten från solcellsanläggningar med 70%
eller nästan 19 000 nya anläggningar mot året innan.
Majoriteten av den installerade effekten kommer från mindre
solcellsanläggningar, exempelvis anläggningar på villor.
Ansökningarna till solcellsbidragen fortsätter komma in i samma takt
vilket visar att intresset kvarstår trots vad som händer i världen.

