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Sammendrag og konklusjoner
Resyme
Rapporten skisserer et opplegg for a overvke konkurransen i det fysiske kraftmarkedet i Norge. Som en indikator for kortsiktig utøvelse av markedsmakt, foreslås det a ta utgangspunkt i beregninger av en Dagsindeks som måler gjennomsnittlig prispaslag i forhold til en estimert vannverdi i kombinasjon med en indeks
som maler det maksimale prispaslaget. For a undersoke om det er indikasjoner pa
strategisk flytting av vann over lengre perioder, er det nødvendig å sammenligne
markedsløsningen med modellsimuleringer av effektiv vanndisponering. Begge
tilnærmingsmåtene er testet ut på markedstilpasningen i det hydrologiske året
2002/2003. I begge ti(feller finner vi avvik som ikke uten videre kan forklares ved
pristakeratferd, men som heller ikke kan tas som bevisfor strategisk atferd. For å
undersoke om tilpasningen skyldes strategisk atferd, stoy eller andre forhold, er
det nødvendig å gå inn på enkeltaktørers budgivning i spotmarkedet.

Bakgrunn
I forbindelse med Statkrafts kjøp av Agder Energi har Konkurransetilsynet fått
ansvar for å utarbeide ct opplegg for overvåkning av konkurransen i kraftmarkedet
i Norge. Økt konsentrasjon i kraftmarkedet, i kombinasjon med en strammere
markedsbalanse, gir grunnlag for bekymring om den fremtidige konkurransesituasjonen i markedene. På denne bakgrunn har NVE og Konkurransetilsynet
bedt ECON om å utrede mulighetene for å identifisere utøvelse av markedsmakt,
foreslå indikatorer for markedsmakt og skissere ct system for markedsovervåkning.

Problemstilling
Prosjektet utreder følgende problemstillinger:
• Hvordan kan man identifisere utøvelse av markedsmakt
kraftmarkedet?

i det fysiske

• Hva slags informasjon er nødvendig for å avdekke eventuell utøvelse av
markedsmakt i det fysiske kraftmarkedet?
• Kan man ut fra informasjonen nevnt i punkt 2 identifisere eventuell utøvelse
av markedsmakt i kraftmarkedet 2002/2003?
• Hvordan kan et varslingssystem som er egnet til å avdekke utøvelse av
markedsmakt i det fysiske kraftmarkedet utformes?
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Konklusjoner og tilrådinger
Identifisering av utovelse av markedsmakt i det fysiske kraftmarkedet

Mulighetene og incentivene til a utove markedsmakt i det fysiske kraftmarkedet i
Norge er nært knyttet til mulighetene til å flytte vann mellom perioder. I frikonkurranse, dvs. dersom produsentene tilpasser seg som pristakere i markedet,
vil optimal vanndisponering føre til at prisene jevnes ut over tid (over døgnet og
mellom sesonger). Ut fra teorien kan vi anta at en vannkraftprodusent som har
markedsmakt, vil utnytte denne ved a produsere mindre i perioder når det gir en
høyere pris i markedet, og produsere mer i perioder når det gir ingen eller en
mindre prisreduksjon. Det medfører at vi vil forvente at markedsmakt vil gi større
prisvariasjon både over døgnet og mellom sesonger enn i ct mer konkurransepreget marked.
Markedsmakt kan i prinsippet gi tre forskjellige utslag:
• Effektdimensjonen, dvs. utøvelse av markedsmakt i høylasttimer
Når markedet er nær kapasitetsgrensen, kan prisen presses opp ved å holde
tilbake produksjon. Det gir høyere høylastpriser enn i frikonkurranse. Slik
tilpasning kan i prinsippet identifiseres ved å benyttet indekser for prisforskjellen over døgnet. Høye høylastpriser eller store prisforskjeller mellom
dag og natt kan også skyldes knapphet på produksjons- eller effektkapasitet.
Det kan derfor være hensiktsmessig å skille ut situasjoner der det ikke er ledig
produksjonskapasitet og markedet klareres på etterspørselssiden.
• Energidimensjonen, dvs. flytting av vann over tid
Prisene kan også økes ved at vanndisponeringen mellom perioder endres.
Dersom vann som holdes tilbake i en periode lagres og produseres i senere
perioder, vil det gi høyere høylastpriser og lavere samlet produksjon i den
første perioden. Til gjengjeld må produksjonen i senere perioder øke. Motsatt
kan markedsmakt utøves ved at produksjonen økes i en periode for å skape
knapphet og høyere vannverdier i senere perioder. I så fall blir effekten økt
produksjon i den første perioden og redusert produksjon i den neste, men ikke
nødvendigvis større prisforskjeller over døgnet i noen av periodene. For a
identifisere slik atferd må man se på vanndisponeringen over lengre tid og ta
hensyn til at aktørenes forventninger og dermed vannverdiene, endres over tid.
Det gjøres best ved a sammenligne markedsløsningen med modellsimuleringer
av pristakcratferd under usikkerhet.
• Spill av vann
Spill av vann er ct spesialtilfelle av energidimensjonen, men skiller seg fra
punktet over ved at ikke bare produksjonsprofilen, men også den totale
vannkraftproduksjonen over tid endres. Vann slippes forbi driftsklare turbiner,
enten for å øke vannverdien i senere perioder, eller for å unngå at prisene faller.
Ved flom og overløp er det ikke mulig a produsere vannet. Sannsynligheten for
det siste tilfellet øker når markedsmakt utøves slik at vann som holdes tilbake i
en periode, må spares i lengre tid. Spill av vann bør overvåkes nøye, og
sammenholdes med simuleringene av vanndisponeringen.
Muligheten for a utove markedsmakt henger nært sammen med konkurransesituasjonen i markedet; antall konkurrenter, den geografiske plasseringen av
2
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konkurrentene og begrensninger i overføringskapasiteten mellom de respektive
områdene, konkurrentenes kostnadsprofil og fleksibilitet, samt hvor elastisk etterspørselen er for kortsiktige prisvariasjoner. Det er imidlertid ikke nødvendig i
første omgang å undersøke disse forholdene for å avdekke indikasjoner på
markedsmakt. Det avgjørende er i første rekke prisdannelsen i markedet og vanndisponeringen over tid.

Informasjon som er nodvendig for

a avdekke

utovelse av markedsmakt

Vi foreslår å bruke to typer indekser for å avdekke mulig markedsmakt på kort
sikt, og bruke modellsimuleringer for å avdekke mulig markedsmakt på lengre
sikt.
• Kort sikt: Dagsindeks og PP-indeks
Dagsindeksen: Vi foreslar a bruke Lerner-indeksen som utgangspunkt for å måle
prispåslaget på kort sikt (over dognet). Lerner-indeksen måler avviket mellom
markedsprisen og de marginale produksjonskostnadene og er ct tradisjonelt mål
på utøvelse av markedsmakt. Matematisk uttrykkes Lerner-indeksen som den
andelen av prisen, p, som ikke forklares av de kortsiktige variable kostnadene, me:
L _ -mc

p
For en vannkraftprodusent avgjøres kostnaden ved a bruke vann i en periode av
hvilken verdi produsenten forventer at vannet vil ha dersom det spares og
produseres i en senere periode. Forventningene, og dermed vannverdien, endres i
prinsippet fra dag til dag ettersom ny informasjon om fremtidige forhold avsløres
(først og fremst nye værvarsler). Vi foreslår å bruke den gjennomsnittlige prisen i
de 6 timene som har lavest pris som anslag på vannverdien. I timer der vannverdien beregnet på denne måten faller under de variable kostnadene i et effektivt
kullkraftverk, benyttes kostnaden i kullkraftverk i stedet.
Videre foreslår vi a beregne en Dagsindeks som er lik summen av Lernerindeksene for alle timer som ikke inngår i vannverdiberegningen. Siden vannverdikurven antas å være (svakt) stigende i kapasitetsutnyttelsen, forventer vi også
i perioder der konkurransen fungerer godt at Dagsindeksen vil ha en verdi som er
forskjellig fra null. Vi foreslår å benytte en indeksverdi på 1,8 som kritisk verdi,
dvs. som grense for når det er grunnlag for nærmere undersøkelser av markedstilpasningen. Indeksverdier over 1,8 betyr at det for de 18 timene som inngår i
beregningen, i gjennomsnitt er 10% av prisen som ikke forklares av den estimerte
vannverdien. 1 I perioder med særlig lave eller særlig høye vannverdier, justeres
den kritiske verdien slik at det tillates hhv. høyere og lavere gjennomsnittlige
prispåslag.
PP-indeksen: Dagsindeksen kan dekke over tilfeller der det er en eller noen få
timer i løpet av ct døgn som har høy pris. Derfor foreslår vi a supplere Dagsindeksen med en PP-indeks (Prispåslags- eller Peak Price indeks) som måler

'Merk
at prispaslaget, dvs p-mcmc, er hoyere enn Lerner-indeksen. En Lerner-indeks pa 10"%innebarer
et prispaslag pa vel 11%.
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prispåslaget i den timen som har høyest pns. Kritisk verdi for PP-indeksen
foreslås i utgangspunktet satt til 15%.
Ka asitetsutn ttelse i roduks'on o overforin snett: Nar indeksene er beregnet
og gir utslag over kritisk verdi, sjekkes kapasitetsutnyttelsen. Tilfeller med full
kapasitetsutnyttelse kan i prinsippet sjekkes ut. Det er imidlertid ct problem at
informasjonen om hvor mye kapasitet som faktisk er løpende tilgjengelig, er
mangelfull. Dersom bedre data for tilgjcnglig kapasitet ikke foreligger, kan
markedstilpasningen skjønnsmessig vurderes ut fra grove anslag på kapasiteten og
utnyttelsen av overforingsforbindelsene. Det er imidlertid ønskelig at datagrunnlaget forbedres.
• Lengre sikt: Modellsimulering av vanndisponeringen
Vanndisponeringen over tid sammenlignes med en modellsimulering av markedstilpasningen når vi antar at produsentene tilpasser seg som pristakere. Modellsimuleringen må ta hensyn til den dynamiske tilpasningen over tid, forventninger
og endringer i forventninger om tilsig og etterspørsel, samt inndelingen i markedsområder og tilpasningen i tilstøtende markedsområder. Det er særlig viktig å fange
opp tilpasningen til usikkerhet om fremtidig forhold, dvs. forventningsdannelsen,
og dermed vannverdivurderingene, på en realistisk måte. Prognoser om tilsig og
temperaturer, samt oppfatninger av hva som er normalt, spiller en avgjørende rolle
for forventningsdannelsen.
Det er imidlertid også viktig a fange opp forholdene i tilstøtende markedsområder
på en adekvat og ikke for grov måte. Til det trengs det et stort datatilfang mht.
produksjonskapasiteter,
overføringskapasiteter
og kontraktsfestede handelsstrømmer, tariffer, handelsmarginer, brenselskostnader, virkningsgrader, produksjonsprofiler for ikke-fleksibel produksjon, ettersporselsparametre, skatter og
avgifter, andre rammebetingelser som påvirker markedstilpasningen, m.m.
Indikasjoner

pamarkedsmakt

vinteren 2002/2003

Vi har benyttet de foreslåtte indikatorene for a vurdere om det er indikasjoner på
utøvelse av markedsmakt i det hydrologiske året 2002/2003. Vi er særlig
interessert i a teste om det er tegn til for høy produksjon sommeren 2002, og om
det er tegn til forhøyede priser i høylast vinteren 2002/2003.
• Kortsiktige indikatorberegninger
Vi finner relativt mange Dagsindekser med verdi over kritisk verdi sommeren
2002 og om vinteren fra uke 49 2002 til uke 4 2003.
Utslagene om sommeren ser stort sett ut til a skyldes lave vannverdiestimater og
de kortsiktige utslagene gir etter vår vurdering ikke grunnlag for videre
undersøkelser.
For vinterperioden har vi undersøkt tilpasningen i uke 49-50 2002 og uke 3-4
2003 nærmere. Her finner vi noen dager med utslag på en eller begge indikatorene
(Dagsindeks og PP-indeks). I noen tilfeller, men ikke alle, finner vi at markedet er
svært nær kapasitetsgrensen. I andre tilfeller finner vi grunn til å anbefale at man
går nærmere inn på budgivningen til enkeltaktører i markedet. Det gjelder både
tilpasningen i Nord-Norge og Sør-Norge, selv om det er flere indikasjoner på
4
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markedsmakt i Nord-Norge. Det ligger imidlertid utenfor rammene til dette
prosjektet å undersøke tilpasningen til enkeltaktører.
• Modellsimuleringer av vanndisponeringen
Vi har benyttet ECONs modell for det nordiske kraftmarkedet til å simulere vanndisponeringen fra januar 2002 til mai 2003. I modellsimuleringene er Norge delt
inn i to prisområder, Sør-Norge og Nord-Norge. Vinteren 2002/2003 var Norge
delt inn i fire prisområder, men det var sjelden flaskehalser mellom prisområdene
i Sør-Norge og mellom prisområdene i Nord-Norge. Simuleringene er gjort slik at
produksjonen fastsettes for en fire-ukersperiode om gangen. Vcd slutten av hver
fire-ukersperiode oppdateres informasjonen om magasinfylling og forventningene
om fremtidige tilsig. For uke 45 2002 til uke 20 2003 har vi simulert vanndisponeringen for en uke om gangen.
Vi har simulert to varianter:

1. Pristakeratferd i Norge og Sverige.
2. Pristakeratferd i Norge. Svensk produksjon gitt.
Simuleringene viser indikasjoner på at det ble produsert for mye gjennom
sommeren 2002 og at vann ble holdt tilbake om vinteren. Når vi korrigerer for den
faktiske tilpasningen i Sverige, blir den simulerte tilpasningen til norske
produsenter mer lik den faktiske, men vi finner likevel at observert produksjon er
betydelig over den simulerte i uke 17-32 2002 og betydelig under den simulerte i
uke 49 2002 til uke 8 2003. De ukevise simuleringene indikerer at det er uke 51
2002, uke 2 2003 og uke 9 2003 som særlig skiller seg ut. I disse ukene er
produksjonen over 10% lavere enn simuleringene indikerer er et riktig nivå.

Forslag til varslingssystem
Det foreslåtte overvåkningssystemet må nødvendigvis gjennomføres som et
samarbeid mellom Konkurransetilsynet, NVE, Statnett og Nord Pool. Det bør
opprettes ct samarbeidsorgan mellom partene som koordinerer overvåkningen,
følger opp og evaluerer overvåkningssystemet, og har ansvaret for at det
utarbeides en årsrapport om konkurransesituasjonen i markedet. Det er naturlig at
Statnett fortsetter å overvåke Regulcrkraftmarkedet og at NVE overvåker spill av
vann.
Vi skisserer følgende opplegg for overvåkningen og indikatorberegningene:
1. Beregning av vannverdi, Dagsindekser og PP-indekser utføres jevnlig, for
eksempel hver måned. Resultatene rapporteres i en tabell som viser antall
indeksverdier over kritisk verdi.
2. Observasjoner over kritisk verdi sjekkes nærmere i forhold til kapasitetsutnyttelse, flaskehalssituasjoner og eventuelle spesielle hendelser i
markedet.
3. På bakgrunn av disse analysene, vurderes det om det skal igangsettes videre
undersøkelser av enkeltaktørers tilpasning. Naturlige neste steg er
a) Be om rapport om budgivningen fra Nord Pool
b) Be enkeltaktører om forklaring på sin agering i markedet.
5
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4. Modellsimuleringer gjennomføres en gang i året (hydrologisk år).
Avsluttende kommentarer
Prosjektets hensikt har vært å foreslå ct sett av indikatorer for markedsmakt i
kraftmarkedet og skissere ct system for a overvake konkurransen i kraftmarkedet i
Norge. Det har også vært en målsetting å utforme ct relativt enkelt overvåkningssystem som ikke krever innsamling av store, nye datamengder, og som er relativt
lite ressurskrevende a gjennomfore i praksis.
Det har ikke vært en målsetting å finne bevis for strategisk atferd i markedene.
Etter vår vurdering kan strategisk atferd i de fleste tilfeller ikke avsløres ved a se
på aggregerte markedsdata. Til det er det for mange usikkerhetsmomenter og for
mye støy som må forventes a pavirke markedsutfallet. Når det gjelder tilpasningen
vinteren 2002/2003, er det for eksempel en kompliserende faktor at produsentene
ble oppfordret til å spare på vannet av både myndighetene og, i noen tilfeller, av
sine e1ere.
Vi mener imidlertid at det skisserte opplegget og de foreslåtte indikatorene,
inkludert modellsimuleringene, vil fange opp tilfeller av utøvelse av markedsmakt
i markedet, og det uten a fange opp altfor mange tilfeller som det vil være sløsing
med ressurser å gå nærmere inn på.
Hvorvidt utslagene på indikatorene skyldes utøvelse av markedsmakt eller ikke,
må uansett undersøkes nærmere ved a studere individuelle aktørers tilpasning. Det
er imidlertid viktig at det ikke legges opp til ct system der informasjon om
enkeltaktørers tilpasning gjøres generelt eller løpende tilgjengelig. En slik
detaljovervåkning kan lett gå på bekostning av både konkurransen og likviditeten
i markedet. Før man går inn på enkeltaktørers atferd, skal det være grundig
vurdert om indikatorberegningene
og eventuelt modellsimuleringene
gir
tilstrekkelig grunnlag for det.
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1

Innledning

1.1

Problemstilling og mål for prosjektet

I henhold til anbudsinnbydelsen skal prosjektet se nærmere på følgende problemstillinger:
• Hvordan kan man identifisere utøvelse av markedsmakt i det fysiske kraftmarkedet?
• Hva slags informasjon er nødvendig for å avdekke eventuell utøvelse av
markedsmakt i det fysiske kraftmarkedet?
• Kan man ut fra informasjonen nevnt i punkt 2 identifisere eventuell utøvelse
av markedsmakt i kraftmarkedet 2002/2003?
• Hvordan kan ct varslingssystem som er egnet til å avdekke utøvelse av
markedsmakt i det fysiske kraftmarkedet utformes?
Resultatene fra prosjektet skal bidra til å bedre overvåkningen av det fysiske
kraftmarkedet for å sikre at engrosmarkedet fungerer effektivt. Indikatorer og
varslingssystemer for utøvelse av markedsmakt som foreslås i prosjektet, skal gi
myndighetene økte muligheter for å avdekke og begrense eventuell utøvelse av
markedsmakt i det fysiske kraftsystemet. Videre er det ct mål at det foreslåtte
varslingssystemet skal være enkelt i bruk og lite ressurskrevende.

1.2

Bakgrunn

Den strukturelle utviklingen i kraftmarkedet, som har ført til økt markedskonsentrasjon på produsentsiden, har utløst bekymring for potensialet for utøvelse
av markedsmakt. Dette er den generelle bakgrunnen for prosjektet. En mer
spesifikk bakgrunn er at Konkurransetilsynet i henhold til Arbeids- og
administrasjonsdepartementets avgjørelse i Statkraft/ Agder Energi-saken, skal
utarbeide ct opplegg for kontrolltiltak i forhold til Statkrafts markedsatferd.
Vedtaket gjør det aktuelt for tilsynsmyndighetene i kraftmarkedet, dvs. NVE og
Konkurransetilsynet, a utrede mulighetene for utøvelse av markedsmakt og
utvikle ct system for å overvåke konkurransesituasjonen i kraftmarkedet.

1.3

Prosjektorganisering og avgrensninger

Det er naturlig å se de to første kulepunktene i listen av problemstillinger i avsnitt
1.1 i sammenheng. Vi har derfor delt prosjektet inn i tre deler:
7
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•

Indikatorer for markedsmakt og informasjonsbehov

•

Markedstilpasningen

•

Varslings- og kontrollsystem

i kraftmarkedet i 2002/2003

Med det fysiske markedet forstår vi spotmarkedet og regulerkraftmarkedet.
Vi tolker oppdraget dit hen at det er den kortsiktige atferden i markedet, gitt den
aktuelle aktørkonstellasjonen, som skal overvåkes. Det er ikke utviklingen i oppkjøp og markedsandeler. Overvåkningssystemet og vurderingene av hvordan
konkurransen i markedet fungerer, vil imidlertid også inngå i grunnlaget for
vurderinger av oppkjøp og fusjoner. Videre konsentrerer vi oppmerksomheten om
vannkraftprodusenters
mulighet for a utove markedsmakt, og hvordan det
eventuelt kan identifiseres. Det betyr ikke at ikke konkurransesituasjonen i det
nordiske markedet er uinteressant. Det er imidlertid norske aktører som norske
myndigheter først og fremst skal føre tilsyn med.
Rapporten er organisert på følgende måte:
Kapittel 2 gir en oversikt over forslagene til indikatorer og overvåkningssystem.
Kapittel 3-5 omhandler indikatorer for markedsmakt og informasjonsbehov.
Kapittel 3 gir en oversikt over den teoretiske litteraturen på området med særlig
vekt på hvordan markedsmakt er foreslått målt i det nordiske så vel som andre
kraftmarkeder i verden. Kapittel 4 drøfter incentiver til utøvelse av markedsmakt
nærmere; generelt i kraftmarkedet og spesielt for vannkraftprodusenter. Gjennomgangen drøfter hvilke utslag utøvelse av markedsmakt kan tenkes a gi på
markedstilpasningen, og dermed hvilke situasjoner et sett av indikatorer bør fange
opp. Basert på dette foreslås det aktuelle indikatorer i kapittel 5, med tilhørende
informasjonsbehov.
Kapittel 6-7 handler om tilpasningen i markedet vinteren 2002/2003. I kapittel 6
undersøkes tilpasningen ved hjelp av indikatorene som foreslås i kapittel 5 og i
kapittel 7 undersøkes tilpasningen gjennom en sammenligning med en modellsimulert frikonkurransetilpasning.
Modellsimuleringer
er nødvendige for å
vurdere om den mer langsiktige vanndisponeringen gir grunnlag for mistanke om
markedsmakt (strategisk tilpasning mellom perioder).
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2

Forslag til overvåkningssystem

I dette kapitlet vil vi gi en oversikt over hvordan ct overvåkningssystem kan settes
opp og gjennomføres. Vi beskriver først på gangen i beregningene. Deretter
skisserer vi hvordan ansvarsfordelingen mellom ulike aktører kan være.
Utdypende forklaringer og bakgrunnen for settet av indikatorer er utdypet i de
etterfølgende kapitlene.

2.1

Indeksberegninger

Grunnsteinene
Dagsindeksen
med a gjore
produsentenes

2.1.1

i det foreslåtte overvåkningssystemet er indeksene vi har kalt
og PP-indeksene. For å beregne disse, er det nodvendig a starte
ct anslag for den daglige vannverdien som ligger til grunn for
produksjonsbeslutninger.

Vannverdianslag

Det daglige vannverdianslaget beregnes ved a ta gjennomsnittet av prisene i de 6
timene i hvert døgn som har lavest pris. Det beregnes et vannverdianslag for hvert
markedsområde.
Kullkraftkostnad
I noen (våte) perioder er de laveste prisene lavere enn den marginale vannverdien.
Dersom prisen i en gitt time er lavere enn en beregnet grensekostnad i ct effektivt
kullkraftverk, benyttes denne kullkraftkostnaden som vannverdianslag i stedet for
gjennomsnittet av de 6 laveste prisene.
Databehov:
• Timepriser
• Kullpriser (løpende)

2.1.2

Beregning av Dagsindeks

Ved hjelp av de beregnede vannverdiene og prisene som er observert i markedet,
beregnes en Lerner-indeks for hver time, unntatt de timene som inngår i vannverdiberegningen. Lerner-indeksen for en time er gitt ved
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LP,-me,
r

'

Pr

der p, er prisen i angjeldende time og mca er vannverdianslaget
dag.

for angjeldende

Dagsindeksen er lik summen av Lerner-indeksene for de timene som ikke inngår i
vannverdianslaget:
L

_,-me,
La
24

>

dag

,

For timer med pris under vannverdianslag, byttes prisen ut med vannverdianslaget, slik at disse ikke gir et negativt bidrag til verdien av Dagsindeksen.

Databehov:
• Timepriser
• Vannverdianslag

Kritisk verdi
I utgangspunktet foreslår vi å benytte en kritisk verdi på 1,8. Denne verdien
reflekterer at 10% av prisen ikke forklares av vannverdianslaget
i gjennomsnitt
over de 18 timene.
For lave og høye prisnivåer gjøres følgende justering av kritisk verdi:
• For vannverdianslag under 200 NOK/MWh tillates et absolutt prispåslag på
inntil 20 NOK/MWh
• For vannverdianslag over 500 NOK/MWh tillates et absolutt prispåslag på
maksimalt 500 NOK/MWh
Dersom systemet implementeres, bør det imidlertid gjennomføres en evaluering
og gjennomgang av erfaringer etter for eksempel ct år, der det også kan vurderes
om de kritiske verdiene skal endres, evt. suppleres.

2.1.3

Beregning av PP-indeks

For å fange opp dager med svært høye priser i noen få timer, foreslår vi at det
også beregnes en PP-indeks for hvert markedsområde. PP-indeksen gir et uttrykk
for prispåslaget i den timen som har høyest pris (p»a), og beregnes slik

PP,Pa« - me

me,

Alternativt kan man benytte den høyeste Lerner-indeksen for en enkelttime som ct
mål på PP-indeksen for en enkelt dag.

Databehov
• Vannverdianslag
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• Maksimal timepris for hvert døgn

Kritisk verdi
Også for PP-indeksen bør det fastsettes en kritisk verdi. Denne kritiske verdien
bør settes høyere enn I 0%, for eksempel til 15 eller 20%. Her kan det være
hensiktsmessig a starte med en relativt lav verdi og eventuelt justere den opp
ettersom man får erfaring med å bruke overvåkningssystemet.

2.1.4

Rapportering av resultater

Resultatene stilles opp i en tabell som viser antall indeksverdier over kritisk verdi
(l for verdi over kritisk verdi, 0 for verdi under kritisk verdi) for dagene i analyseperioden. Analyseperioden kan være en uke eller en måned.

2.1.5

Sjekking av observasjoner over kritisk verdi

I utgangspunktet vil det naturligvis være aktuelt å undersøke alle dager som gir
utslag på en eller flere av indeksene, men i praksis er det neppe hensiktsmessig a
undersøke for eksempel enkeltdager som bare gir utslag på en av indeksene.
Dersom man derimot får utslag på begge indeksene og dette er ct mønster som
gjentar seg over flere dager, bør man gå videre og se nærmere på tilpasningen.

Kapasitetsutnyttelse
Først må kapasitetsutnyttelsen i markedsområdet undersøkes. Høy kapasitetsutnyttelse kan forklare utslag på indeksene. Særlig vil vi forvente at utslag på PPindeksen går hånd i hånd med høy kapasitetsutnyttelse.

Databehov
• Planlagt produksjon (markedsløsning)
• Tilgjengelig kapasitet
Planlagt produksjon er den produksjonen produsentene har tilbudt a produsere til
den kalkulerte markedsprisen. Data for realisert produksjon gir ikke ct riktig bilde
av aktørenes agering i markedet, fordi de også inkluderer opp- og nedrcguleringer
i rcgulerkraftmarkcdet.
Statnett utarbeider produksjonsplaner når markedsløsningen for kommende døgn beregnes.
Data for tilgjengelig kapasitet for hver time er, så vidt vi har kunnet bringe på det
rene, ikke tilgjengelig i dag. Det finnes data for installert kapasitet og anslag for
hvordan sesonger (temperaturer) og tilsig påvirker faktisk tilgjengelig kapasitet,
men ikke presise løpende data. Tilgjengelig kapasitet påvirkes også av utfall og
vedlikehold. Kapasitet som er bundet opp i regulerkraftmarkedet gjennom regulerkraftopsjon, er heller ikke tilgjengelig for spotmarkedet. Dette har Statnett
oversikt over.
Markedsaktørene har imidlertid ikke plikt til a by inn all tilgjengelig kapasitet i
markedet eller rapportere tilgjengelig kapasitet til Statnett. Det bør vurderes a
utarbeide et system som gir et bedre bilde av kapasitetssituasjonen enn i dag.
Alternativt kan bedre anslag for tilgjengelig kapasitet i ulike driftssituasjoner
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(kombinasjoner av tilsig, temperaturer, sesong, etc.) anslås på basis av historiske
data.

Flaskehalser og handel
I de tilfeller der utslag på indeksene skyldes effektprising, dvs. der vi finner at det
er full eller tilnærmet full kapasitetsutnyttelse i de timene som gir utslag på
indeksene, undersøkes det om de høye prisene skyldes høye bud i de(t) norske
markedsområdet( ne).

Databehov
• Handelsstrømmer
• Overføringskapasiteter
• Kapasitetsutnyttelse i tilgrensende markedsområder

Andre spesielle forhold
Det må også gjennomføres en kartlegging av ekstraordinære hendelser i analyseperioden og vurderes om disse forklarer markedstilpasningen. Aktuelle ekstraordinære hendelser omfatter utfall og revisjoner i kjernekraftverk, eloverlop i
Danmark, kabelbrudd mot Kontinentet, etc.

Databehov
• Oversikt over meldinger til markedet i analyseperioden.
Det syncs naturlig at Nord Pool utarbeider, eller i hvert fall leverer underlaget til,
en slik oversikt.

2.1.6

Vurdering av enkeltaktørers agering

Dersom det viser seg at
• prisdannelsen ikke lar seg forklare ut fra kapasitetsutnyttelsen, eller
• prisene er høyere enn det effektprising skulle tilsi når kapasiteten er fullt
utnyttet,
er det grunn til å gå videre for å undersøke enkeltaktørers agering.

Databehov:
• Data for enkeltaktørers tilpasning i markedet og forhold som har betydning
for deres markedsagering, for eksempel kapasitetssituasjon, magasinfylling,
etc.
Slik informasjon er ikke offentlig tilgjengelig og bør heller ikke være det av
hensyn til markedets funksjonsmåte. Nord Pool har imidlertid data for hver enkelt
markedsaktørs bud og kan på basis av dette utarbeid en anonymisert rapport om
tilpasningen i markedet i den relevante perioden.
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2.2

Modellsimuleringer

For a finne indikasjoner på markedsmakt som innebærer flytting av vann over tid,
er det nodvendig a gjore modellsimuleringer som tar hensyn til de dynamiske
sidene ved vanndisponeringen og at tilpasningen skjer under usikkerhet.
Modellsimuleringer bør gjennomføres med jevne mellomrom, for eksempel hvert
år, selv om det ikke er mistanke om utstrakt flytting av vann mellom sesonger i
foregående år. Simuleringene gir grunnlag for å vurdere om modellapparatet i
tilstrekkelig grad fanger opp relevante forhold i markedet, og for å raffinere
modellapparatet slik at man i sterkere grad kan benytte modellsimuleringene som
målestokk for markedstilpasningen.

2.3

Spill av vann

Tilfeller av spill av vann bør overvåkes noye
i den grad det er mulig. Det er
naturlig at NVE står for dette, og at plikten til å melde fra om overløp skjerpes.
Vcd mistanke om at spill av vann skyldes strategisk atferd, sammenholdes
ageringen med resultater fra modellsimuleringene og indikatorberegningene, og
det bes eventuelt om en nærmere forklaring fra den ansvarlige produsenten.

2.4

Ansvarsfordeling

Det må avklares hvem som skal ha det overordnede ansvaret for overvakningssystemet, men det er uansett klart at det er behov for ct institusjonalisert
samarbeid mellom Konkurransetilsynet, NVE, Statnett og Nord Pool på dette
området.
Det syncs naturlig at det opprettes ct samarbeidsorgan som koordinerer overvåkningen, og at det utarbeides en årsrapport om konkurransesituasjonen som
omhandler indeksberegningene, modellsimuleringene, vanndisponeringen og
regulerkraftmarkedet.
Dette samarbeidsorganet
bør også gjennomføre
evalueringer av overvåkningssystemet og eventuelt foreslå justeringer og
forbedringer etter hvert som man får mer erfaring med overvåkningen.

2.4.1

Når skal beregninger gjennomføres

Vi anbefaler at det normalt gjennomføres indeksberegninger en gang hver 4. uke,
men at beregningene gjøres hyppigere, dvs. hver uke, når spesielle markedsforhold tilsier det.
Vi anbefaler at det gjennomføres modellsimuleringer en gang i året.

2.4.2

Datainnsamling

Data for de første stegene i analysen, indikatorberegningene, er offentlig tilgjengelige. Datainnsamling og beregninger kan automatiseres (jf. Excel-regneark
utviklet i dette prosjektet). Det er naturlig at de som skal gjennomføre indikatorberegninger og modellsimuleringer oppretter systemer for å innhente relevante
data fra respektive kilder.
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Nord Pool:
• Prisdata for hvert markedsområde

• Meldinger til markedet
• Handelsstrømmer
Statnett:
• Produksjonsplaner

• Kapasitet reservert regulerkraftmarkedet
• Tilgjengelig produksjonskapasitet
• Kapasitetsutnyttelse i overføringsforbindelsene
NVE:
• Vanndisponering, spill av vann

Andre data (ansvar bør avklares):
• Kapasitetsutnyttelse i tilgrensende områder
• Kullpriser for beregning av kullkraftkostnaden

2.4.3

Spesielle ansvarsområder

NVE har ansvar for overvåkningen av vanndisponeringen over tid, herunder spill
av vann og gjennomføring av modellsimuleringer.
Statnett har ansvar for overvåkning av regulerkraftmarkedet.
Oppgavene med indikatorberegninger og modellanalyser kan utføres av NVE eller
et uavhengig fagmiljø.

2.5

Juridiske forhold

Slik overvåkningssystemet er foreslått satt opp, vil juridiske forhold først få
betydning når mistanke om markedsmakt er etablert og grundig vurdert.
Indikatorverdier og modellsimuleringer av markedstilpasningen kan gjøres på
basis av offentlig tilgjengelig informasjon.
Konkurransetilsynet har hjemmel til å be Nord Pool om å utarbeide anonymiserte
rapporter om budgivningen i spotmarkedet.

Inngrep?
På basis av resultatene av indeksberegningene og de videre undersøkelsene, samt
rapporten fra Nord Pool, må det foretas en vurdering om hvorvidt situasjonen gir
grunnlag for å mistenke enkeltaktører i de norske markedsområdene for å ha
opptrådt utilbørlig i markedet, dvs. misbrukt en dominerende stilling. Dersom det
er tilfelle, er de naturlig neste skritt:
• Be om forklaringer på markedstilpasningen
gjelder
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• Eventuelle rettslige skritt eller pålegg
Vi har ikke vurdert de konkurranserettslige
eventuelle inngrep mot enkeltaktører.
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3

Oversikt over litteraturen

Markedsmakt generelt er viet stor oppmerksomhet i den internasjonale faglitteraturen, og markedsmakt i kraftmarkedet har i senere år vært viet en god del
oppmerksomhet. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i de analysene som
foreligger, når vi søker etter måter å måle markedsmakt på. I gjennomgangen har
vi særlig vært på utkikk etter hvilke metoder som er foreslått for å måle utøvelse
av markedsmakt i kraftmarkedet generelt, og bidrag som ser på produksjons- eller
budstrategier for vannkraftprodusenter spesielt.
I dette kapittelet gir vi en kort oversikt over den mest relevante internasjonale
litteraturen på området. Samtidig drøfter vi hva vi kan benytte videre for å
utforme indikatorer for utøvelse av markedsmakt i det norske kraftmarkedet.

3.1

Innledning

I utgangspunktet stilte vi oss tvilende til om vi kom til å finne konkrete forslag til
indikatorer som kunne brukes direkte på kraftmarkedet i Norge. Grunnen til det er
for det første at lovverk og reguleringer tradisjonelt sett har fokusert på å
forhindre markedsmakt gjennom å begrense selskapers muligheter til å få en
dominerende stilling i markedet. I tillegg er systemet i Norge, med omtrent bare
vannkraft, svært forskjellig fra de fleste andre kraftsystemer, som hovedsaklig er
basert på termisk kraftproduksjon. Disse forskjellene fører til at metodene som
benyttes for å analysere termiske system ikke vil være direkte overførbare til ct
vannkraftbasert system. Mye av litteraturen refererer også til spesielle situasjoner
eller spesielle marked, der også andre forhold er svært forskjellig fra de norske.
Innfallsvinklene vi har funnet i litteraturen, kan grupperes i:

• Differanse mellom pris og grensekostnad
maler den direkte forskjellen
mellom prisene i markedet og grensekostnadene. Lerner-indeksen er for
eksempel ct mål som uttrykker differansen mellom markedspris og grensekostnad relativt til markedsprisen. Vi beskriver Lerner-indeksen nærmere i
kapittel 5.
• Frikonkurransemodeller -- basert på tilbuds- og etterspørselsforhold simuleres frikonkurransepriser (grensekostnader), som deretter sammenliknes
med de faktiske markedsprisene.
• Produksjonsbaner simulerer optimal produksjonsbane for en enkelt aktor
under antagelse om pristakeratfcrd og sammenlikner deretter med den
faktiske produksjonsbanen for aktøren.
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• O/igopolmodeller -simulerer strategisk atferd for en eller flere aktører som
antas a ha markedsmakt, og/eller markedsutfall i ct oligopolmarked.
Tilnermingene som er nevnt under de tre forste kulepunktene, er typisk 'ex post
analyser som bruker observerte historiske data, mens oligopolmodcllcr i større
grad brukes for å analysere markedstilpasningen i tenkte situasjoner, for eksempel
ved strammere effektbalanse, hyppigere flaskehalser eller mindre elastisk etterspørsel, og til a vurdere effekten av økt markedskonsentrasjon, for eksempel som
ledd i behandling av oppkjøp og fusjoner.

3.2

Differanse mellom pris og
grensekostnad

Wolfram (1999)
En av de første studiene av utøvelse av markedsmakt i ct elektrisitetsmarked ble
utført av Wolfram (1999), og var en analyse av kraftmarkedet i England/Wales.
Wolfram måler differansen mellom markedspriser og grensekostnader. For a finne
grensekostnadene bruker hun informasjon om brenselskostnadcr og effektiviteten
i ulike produksjonsteknologier.
Analysen ble foretatt relativt raskt etter
dereguleringen av markedet, på det tidspunktet var informasjon om effektiviteten
til de ulike produksjonsteknologiene offentlig tilgjengelig. I dag regnes denne
informasjonen som sensitiv og den offentliggjøres ikke. Produksjonskapasiteten i
England/Wales er basert på fossile brensler og kjernekraft. Wolfram finner markup for pris over grensekostnad for periodene januar 1992 til mars 1993, april 1993
til mars 1994 og fra mars 1994 og ut året.
I tillegg tester hun ut to tilnærmingsmåter som ikke er avhengig av direkte
informasjon om grensekostnadene. Den første baserer seg på å måle endringer i
budstrategier etter at det ble introdusert pristak i 1994, for a analysere om
innføring av pristaket førte til mindre markedsmakt. Den andre metoden baserer
seg på å estimere Lerner-indeksen ved å analysere produsentenes respons på
endringer i etterspørselen. For finne Lerner-indeksen må tilbudsfunksjonen også
estimeres. Wolfram bruker tilgjengeligheten til kjernekraften som utgangspunkt
for å estimere en tilbudsfunksjon.i
Alle estimatene viser at de faktiske prisene ligger over grensekostnadene, men at
de på langt nær er like høye som det teoretiske oligopolmodeller tilsier. Dette
forklares delvis med offentlige reguleringer, med muligheten for nyetableringer
og med eksistensen av langsiktige finansielle kontrakter. Wolfram mener at det
ser ut som markedsprisene ligger akkurat så lavt at nye aktører ikke lokkes inn i
markedet.

Kjernekraft har lave marginale kostnader og produserer kontinuerlig bortsett fra under perioder med
vedlikehold eller ved uforutsette utfall, ulykker eller liknende. Hvis et eller flere kjernekraftverk er ute av
drift, ma dyrere kraftverk tas i bruk, noe som nodvendigvis bidrar til at de marginale kostnadene oker.
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Var vurdering

Differansen mellom markedspriser og grensekostnader er den mest direkte
metoden for å måle om det utøves markedsmakt eller ikke. Dette kan derfor være
ct godt utgangspunkt for å utforme en indikator på om det utøves markedsmakt.
De faktiske markedsprisene er offentlig informasjon. Problemet er å finne gode
anslag for grensekostnadene. For termisk produksjonskapasitet kan grensekostnadene anslås noenlunde nøyaktig basert på brensclskostnadcr og virkningsgrader, men andre tekniske forhold (last, lastvariasjoner, nettforhold, brcnselsbchandling, nettforhold, miljopalegg, etc.) kan også spille inn. For vannkraft er
det vanskeligere a ansla grensekostnaden fordi den er lik alternativverdien av
vannet, den såkalte vannverdien, som bestemmes ut fra forventninger om fremtidige priser og fleksibiliteten i vanndisponeringen. Dette kommer vi tilbake til i
kapittel 4.
Den sistnevnte metoden som Wolfram benytter, har også blitt brukt av Just og
Chen (1980), Graddy (1995) og Genesove og Mullin (1998), og er også beskrevet
i Bresnahan ( 1989). Denne metoden er også vanskelig å overføre til ct vannkraftsystem, da den krever ct utgangsnivå for å estimere en tilbudsfunksjon. Et av
problemene med a estimere ct utgangsnivå for vannkraft er at verdien bestemmes
av subjektive forventninger som endres over tid.

3.3

Frikonkurransemodeller

Hovedpoenget med frikonkurransemodeller er a undersoke om det har vært utøvd
markedsmakt eller ikke. Simulering av frikonkurransepriser brukes som ct estimat
for grensekostnadene. Deretter sammenliknes de simulerte prisene med de
faktiske markedsprisene. Avvik indikerer at det utøves markedsmakt el ler at det
eksisterer markedsimperfeksjoner. I motsetning til direkte estimat av avvik
mellom pris og grensekostnad, vil frikonkurransemodeller også ta hensyn til
kapasitetsknapphet.
Krisen i California har vært kilde til en rekke analyser og forskning rundt
spørsmålet om utøvelse av markedsmakt i kraftmarkeder. Flere av disse har
benyttet frikonkurransemodeller til å påvise at det ble utøvd markedsmakt.
Simulering av frikonkurranseløsningen har også blitt kraftig kritisert, vi refererer
også innholdet i denne kritikken.

Borenstein, Bushnell og Wolak (2002)
Borenstein m. fl. (2002) (BBW) måler graden av markedsmakt i California
sommeren 2000. Målet på markedsmakt som benyttes i studien, er differansen
mellom markedsprisen og grensekostnaden til den siste produksjonsenheten. For a
finne dette målet estimerer de hva grensekostnaden ved en gitt etterspørsel ville
vært, dersom alle produsentene var pristakere. Frikonkurranseløsningen simuleres
time for time, for perioden juni 1998 til oktober 2000. Dataene som benyttes i
simuleringen er hentet fra CAISO, og er ikke offentlig tilgjengelig.

Bortsett fra ved kapasitetsgrensen hvor knapphetspriser forer til at markedsprisen ma bli hoyere enn
grensekostnaden.
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Forfatterne mener at resultatene stemmer med intuisjonen. Sommeren 1999 lå
markedsprisene en del over grensekostnadene, men ikke på langt nær like mye
som sommeren 2000. Sommeren 2000 lå markedsprisen godt over grensekostnadene. Pa vinterstid la markedsprisen i omradet rundt de estimerte grensckostnadene, noe som indikerer at det ikke ble utovd markedsmakt.?

Joskow og Kahn (2002)
Joskow og Kahn (2002) (J&K) foretar en tilsvarende analyse som BBW. I tillegg
vurderer de i hvilken grad produksjonskapasiteten er utnyttet i høylast, for a
kunne vurdere om avvik mellom markedspriser og grensekostnader kan skyldes
knapphetsprising. J&K baserer seg imidlertid kun på offentlig tilgjengelig
informasjon, og kan derfor bare beregne månedlige frikonkurransepriser. Perioden
de studerer går fra mai til og med september 2000.
Forfatterne foretar også en sensitivitetsanalyse i forhold til ulike priser for NO
utslipp. Det var nemlig relativt stor usikkerhet om hvor høye de reelle utslippskostnadene var. J&K finner at i mai var markedsprisen lavere enn den estimerte
frikonkurranseprisen, uavhengig av hvilke NO priser som legges inn. I de øvrige
månedene lå markedsprisene over de estimerte frikonkurranseprisene. Differansen
blir imidlertid mindre dess høyere priser som legges inn for NO utslipp. J&K
mener at gapet mellom de faktiske og de estimerte prisene indikerer at det ble
utøvd markedsmakt i California sommeren 2000.
Som nevnt foretar J&K også en kontroll av utnyttelsen av produksjonskapasiteten
i høylasttimene for a avgjore om det var reell knapphet eller ikke. De sammenlikner observert produksjon fra de verkene som sannsynligvis setter prisen, dvs.
den marginale produksjonskapasiteten, med deres maksimale produksjonskapasitet. Det justeres for reservekapasitet, uforutsette utkoblinger, eller planlagte
revisjoner og flaskehalser. De hevder at det er grunn til a mene at all produksjonskapasitet ikke ble utnyttet, og at prisene dermed ikke skulle inneholde noe
knapphetselement.

Harvey og Hogan (2001, 2002)
Harvey og Hogan (2001) og (2002) (H&H), kommer med kraftig kritikk av
analysene til BBW og J&K. H&H hevder at metoden som ligger til grunn for
simulering av frikonkurransepriser er for enkel og at de simulerte prisene dermed
ikke nødvendigvis reflekterer de reelle frikonkurranseprisene.
For det første tar ikke modellene som BBW og J&K bruker hensyn til de fysiske
aspektene ved elektrisitet. H&H mener at når modellene ikke tar hensyn til viktige
hindre på tilbudssiden, samtidig som det antas at all produksjonskapasitet er
fleksibel, vil de estimerte frikonkurranseprisene bli lavere enn de reelle
frikonkurranseprisene. De estimerte prisene kan dermed gi inntrykk av at det
utøves mer markedsmakt enn det som faktisk er tilfelle.

+

Pa det meste la markedsprisen 63% over anslatt grensekostnad.
Resultatet for sommeren 1998 stemmer imidlertid ikke med intuisjonen. Markedsprisen ligger nemlig
langt under den estimerte grensekostnaden. Forfatterne kommenterer imidlertid ikke det resultatet.
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Videre påpeker H&H at mode Uene ignorerer dynamikk. Hver time ses på som
uavhengig av de tidligere timene. Modellene er dermed statiske en-prissimuleringer. Argumentene som har blitt gitt for å bruke så enkle modeller, er at
feilmarginene som oppstår ikke er signifikante. Vcd hjelp av sensitivitetsanalyser
viser H&H imidlertid at de forenklingene som blir gjort av BBW og J&K gir
større feilmarginer enn de størrelsene som skal måles. H&H påpeker også at det er
meningslost a modellere prisdannelsen i ct system med vannkraft time for time.
For analysere vannkraftproduksjon er det nødvendig å benytte en intcrtcmporal
modell som tar hensyn til at produksjonsbeslutningen til en vannkraftprodusent er
om han skal produsere nå, eller senere.
Den beste metoden for å undersøke hvorvidt det har vært utøvd markedsmakt eller
ikke, er, i folge H&H, en direkte evaluering av hver markedsaktørs strategi.
Denne metoden krever imidlertid tilgang til datamateriale som normalt ikke er
offentlig tilgjengelig.
Smeers (1997)
Smccrs ( 1997) diskuterer både bruk av frikonkurransemodeller for å analysere om
det har vært utøvd markedsmakt, og bruk av oligopolmodcllcr for å analysere
mulighetene for å utøve markedsmakt. Smeers papeker at frikonkurransemodeller
er relativt enkle å formulere og implementere, og at det er ct godt verktøy for å
analysere om markedsmakt har vært utøvd eller ikke. Frikonkurransemodellene er
imidlertid ikke egnet som basis for 2 utforme institusjoner, markedsdesign etc. De
er kun nyttige for å vurdere om markedsmakt har vært utøvd eller ikke. Hvis
hensikten er a lage modeller for a analysere hvilke institusjoner og markedsordninger som bør innføres, må det lages modeller som best mulig beskriver
virkeligheten. I den sammenhengen mener han at oligopolmodellcr kan være ct
godt verktøy.
Vår vurdering
Simulering av frikonkurransepriser kan gi nyttig innsikt når det gjelder a vurdere
avviket mellom frikonkurransepriser/grensekostnader og faktiske markedspriser.
Vi mener imidlertid at konklusjonene må vurderes i forhold til hvor realistiske
frikonkurranseprisene som estimeres er, dvs. i hvilken grad modellen fanger opp
de relevante forhold. V cd bruk av enkle simuleringer må man med andre ord være
svært kritisk til de forutsetningene man bruker.
I tillegg må konklusjonen vurderes i forhold til innsikten om at avvik mellom
grensekostnader og markedspriser ikke nødvendigvis trenger å skyldes markedsmakt, det kan også skyldes knapphetspriser eller markedsimperfcksjoncr. For
eksempel vil aktører som ikke opptrer profittmaksimerende kunne føre til avvik
mellom grensekostnader og markedspriser.
Vi er også enige i at det ikke er adekvat a beregne vannkraftprodusenters
tilpasning time for time uten å ta hensyn til den dynamiske beslutningen som
vanndisponering innebærer. Introduserer man den dynamiske beslutningen i
modellapparatet, kan frikonkurransemodeller være nyttige, også for ct vannkraftsystem. Resultatene må likevel tolkes med forsiktighet, gitt at man ikke klarer å
fange opp alle forhold som er relevante for utformingen av den virkelige tilbudskurven i markedet.
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3.4

Produksjonsbaner

Hovedpoenget med denne tilnærmingsmetoden er at det skal være lettere, og mer
presist, å simulere en produksjonsbane for en enkelt aktør, i stedet for a simulere
hele markedet. I tillegg er sammenlikning av faktisk produksjonsbane og den
simulerte produksjonsbanen
til en pristaker bedre egnet til å analysere
vannkraftprodusenters
intcrtcmporale tilpasning, enn den direkte differansen
mellom pris og grensekostnad.

Rajaraman og Alvarado (2002)
Rajaraman og Alvarado (2002) (R&A) kritiserer også simuleringsmodellene som
BBW og J&K har benyttet for å påvise utøvelse av markedsmakt i California.
Deres kritikk går blant annet på at modellene til BBW og J&K ikke kan vise hvem
som eventuelt har utøvd markedsmakt.
I tillegg kritiserer de BBW og J&K for at simuleringsmodellene deres overser en
del faktorer som er viktige for a kunne estimere reelle frikonkurransepriser. Det
gjelder for eksempel time-for-time-tilnærmingen, at det ikke er tatt hensyn til
start- og stoppkostnader og at det ikke tas hensyn til at mye av produksjonskapasiteten ikke kan produsere for fullt hele tiden. De støtter H&H som mener at
de simulerte prisene fra frikonkurransemodellene tenderer til å være lavere enn de
'faktiske" frikonkurranseprisene og at resultatene dermed overdriver markedsmaktproblemene.
I stedet foreslår R&A å simulere en enkelt produsent sin optimale produksjonsbane, gitt at han var pristaker, og så sammenlikne denne produksjonsbanen med
den faktiske produksjonsbanen. Hvis det fins en troverdig prisprognose, som er
konsistent med de historiske budene eller den historiske produksjonsbanen, kan
ikke aktøren sics å være skyldig i a utove markedsmakt. Hvis løsningen ikke er
konsistent med den historiske produksjonsbanen er aktøren enten skyldig i å utøve
markedsmakt, eller han er ikke profittmaksimerende. R&A hevder at denne
tilnærmingsmåten krever færre data enn frikonkurransemodellene vi har beskrevet
tidligere.
Var vurdering

Vi finner tilnærmingen til R&A interessant fordi den eksplisitt søker å fange opp
de dynamiske aspektene ved vannkraftprodusentenes tilpasning. Når tilpasningen
til en vannkraftprodusent skal modelleres, er det mest relevant a se på
produksjonsbaner og prisbaner for å fange opp at vannkraftprodusenten står
overfor valget mellom å produsere nå eller senere. R&A er dessuten de første vi
har sett som eksplisitt tar hensyn til forventninger og usikkerhet. Dette er også
viktige poeng, da en vannkraftprodusent må basere sin strategi på forventninger
om fremtidige priser og fremtidig tilsig. Produsentens holdning til risiko har
derfor stor betydning for hans valg av strategi, og bør være et moment modellene
tar hensyn til.
Det kan tenkes at R&A sin tilnærming krever mindre informasjon enn de
frikonkurransemodellene vi har beskrevet tidligere, men vi kan ikke se at den
informasjonen som kreves verken er offentlig, eller lett tilgjengelig. For store
vannkraftprodusenter, slik vi kjenner dem fra Norge, vil det være mange faktorer
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som påvirker vanndisponeringen.
Statkraft har for eksempel mange ulike
produksjonsanlegg som er spredt ut over hele landet. Sammensetningen av anlegg
mht. magasin- og effektkapasitet, samt geografisk spredning, vil ha betydning for
hva som er optimal produksjonsbane. A simulere dette krever tilgang på detaljerte
data, som i stor grad vil være selskapsspesifikk og ikke offentlig tilgjengelig.
Dette er selvsagt en stor ulempe ved denne tilnærmingen.

3.5

Oligopolmodeller

I oligopolmodeller tas det hensyn til at det finnes relativt store aktører som
påvirker markedsprisen gjennom sin atferd, og at disse aktørene velger strategier
som maksimerer deres profitt, gitt denne påvirkningsmuligheten. Hovedpoenget
med oligopolmodcller er at de kan brukes til analysere
om aktørene har
incentiver og muligheter til å opptre strategisk i markedet, og hvilke markedsløsninger som følger av strategisk tilpasning. Oligopolmodcllcr kan dessuten som
nevnt være ct nyttig verktøy for å analysere hvordan nye eierkonstellasjoner kan
gi endrede incentiv til å utøve markedsmakt, før erverv tillates.
I vår sammenheng er det interessant a se på hvilke resultater modellsimuleringer
av markedsmakt i kraftmarkedet gir, og hvilke forhold forskerne legger vekt på i
sin begrunnelse for a undersoke markedsmakt i ct aktuelt marked. Det kan hjelpe
oss å lage hypoteser for hvordan markedsmakt påvirker prisdannelsen og
produksjonsbeslutningene
i kraftmarkedet.
Slike hypoteser er nyttige i
utformingen av indikatorer: Hvilke situasjoner/observasjoner er det vi er ute etter
å fange opp?
Et problem knyttet til bruk av oligopolmodeller, er at man må spesifisere ct sett av
mulige strategier på forhånd for at modellen ikke skal bli for omfattende a lose.
Med andre ord må man ta utgangspunkt i en hypotese om hvilken type strategier
aktørene kan tenkes å følge. Det fins dermed ulike tilnærminger relatert til hvilken
konkurranseform som antas. De tre viktigste modelltypene er Coumot-, Bertrandog den såkalte Tilbudskurvemodellen. Coumotmodellcr forutsetter at aktørenes
strategiske variabel er kvantum, Bertrandmodeller forutsetter at prisen er
aktørenes strategiske variabel, mens Tilbudskurvemodeller i praksis representerer
en mellomting mellom Coumot- og Bertrandmodellene.

Cournotmodeller
Vi har plukket ut tre studier som antar kvantumskonkurranse og som eksplisitt tar
hensyn til modellering av vannkraftprodusenters optimale strategi. I tillegg vil vi
nevne at Andersson og Bergman ( 1995) og Borenstein og Bushnell ( 1999) også
har brukt Coumotmodcller til å analysere optimale strategier ved utøvelse av
markedsmakt, men uten a ta eksplisitt hensyn til vannkraftens spesielle egenskaper.

Arellano (2003)
Arellano (2003) analyserer mulighetene for bruk av markedsmakt i Chile ved
hjelp av en Coumotmodell. Analysen konkluderer med at det største selskapet i
Chile (som sitter på brorparten av den regulerbare vannkraften) har incentiv til å
holde tilbake produksjon i høylast og produsere mer i lavlast enn en
frikonkurranseløsning tilsier. Dette er en optimal strategi fordi det er lettere å
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utove markedsmakt nar resten av markedet har lite lcdig kapasitet." Arellano viser
også til at det er relativt stor enighet i litteraturen om denne konklusjonen.
Arellano viser også at resultatene er sensitive for etterspørselselastisiteten
markedet og tilbudselastisiteten til den delen av markedet som er pristakere. I
likhet med Wolfram kommer Arellano frem til at dess mer kapasitet som er
bundet opp på langsiktige kontrakter, dess mindre markedsmakt utøves i spotmarkedet. Årsaken er at incentivene til selskapene endres.'
Bushnell (1998)

I Bushnell ( 1998) brukes en Cournotmodell med en stor og flere mindre aktører,
til a se på optimale strategier for vannkraftprodusenter i det vestlige USA
(California og tilgrensende stater).
Konklusjonen til Bushnell er at de aktørene som opptrer strategisk, holder igjen
produksjon i høylast for å øke prisen, og deretter produserer det kvantum som ble
holdt tilbake i høylast, i en lavlastperiode. Denne strategien er i sterk kontrast til
det som tradisjonelt sett har vært regnet som en optimal produksjonsprofil fra et
samfunnsmessig perspektiv, nemlig a produsere mest i høylast og minst i lavlast,
som tilsvarer den optimale produksjonsprofilen til en pristaker. Pristakere har
incentiv til å produsere mest når prisen er i høy, det vil normalt si i høylast.
Resultatene indikerer at de dominerende selskapene ikke kan påvirke prisen i
særlig grad i lavlast, men at de har muligheter til å utøve markedsmakt i høylast.
Det skjer fordi ekstra produksjon i lavlast bare erstatter produksjon fra de
produsentene som er pristakere. Resultatene avhenger også av at tilbudsfunksjonen er konveks. En konveks tilbudsfunksjon fører til at prisen heves mer
ved å holde tilbake en viss mengde i høylast enn den reduseres når den samme
mengden tilbys i lavlast. Hvis residualettersporselen er fullstendig elastisk i
lavlast vil ikke prisen reduseres i det hele tatt.
Scott og Read ( 1997)

Scott og Read (1997) (S&R) bruker en Cournotmodell til å analysere effektene av
langtidskontrakter på strategiske aktørers vanndisponering, og hvordan selskapsstrukturen i markedet påvirker markedets effektivitet.
Modellen består av flere perioder. Sammenhengen mellom periodene er beskrevet
ved sammenhengen mellom magasinfylling, produksjon (dvs. tapping) og tilsiget i
perioden. De benytter dual dynamisk programmering for å løse modellen.
Konklusjonen deres er at ved høy grad av langsiktige kontrakter i markedet, vil
incentivene til å utøve markedsmakt være relativt lave, selv i en duopolsituasjon,
dvs. der det er to aktører som spiller mot hverandre.

Det

vil si at den residuale ettersporselen som Cournotspillerne star overfor, er mindre elastisk.
Det gjelder ogsa for finansielle kontrakter.

Modellen
tillater ikke spill av vann. men det er neppe et stort problem s&fremt det heller ikke er stor
usikkerhet knyttet til fremtidige tilsig.
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Var vurdering
De ovennevnte studiene gir en god begrunnelse for hva som er optimal strategi for
en vannkraftprodusent som har markedsmakt, dvs. å holde tilbake produksjon i
høylast og a produsere mer i lavlast. Slik tilpasning gir m.a.o .. høyere høylastpriser og lavere eller uendrede lavlastpriser. Studiene gir også innføring i ulike
metoder for å modellere vannkraftprodusenters strategiske tilpasning. Deler av
modelleringen til S&R ligger til grunn for de simuleringene vi gjennomfører, som
er nærmere omtalt i kapittel 7.
Alle modellene, bortsett fra S&R sin, opererer imidlertid med konstante vannverdier over hele optimeringsperioden. Hvis optimeringsperioden er ct døgn er
denne forutsetningen plausibel, men hvis optimeringsperioden gar over sesonger
er forutsetningen urealistisk. Det er derfor god grunn til å være kritisk til denne
forutsetningen, ettersom vannverdien er grunnleggende for vannkraftprodusenters
produksjonsbeslutning.

Bertrand modell
Vi har funnet en studie som tar utgangspunkt i at det er pris som er beslutningsvariabel, og som dermed bruker en Bertrandmodell til a modellere vannkraftprodusenters strategiske atferd.
Garcia, Reitzes og Stacchetti (2001)
Garcia m.fl (2001) (GRS) slår fast at vannkraftprodusenter står overfor ct
dynamisk programmcringsproblem, hvor det er prisbeslutningen som er kontrollvariabelen som påvirker fremtidig magasinnivå og inntjening. Analysen
konkluderer med at utøvelse av markedsmakt kan utgjøre en trussel for
forsyningssikkerheten, fordi en aktør har incentiv til å holde tilbake produksjonskapasitet i høylastperioder, spesielt hvis han har forventninger om at tilsigene blir
lavere enn normalt (høy vannverdi).
De benytter også modellen til å analysere virkningen av at det settes ct pristak i
markedet. De konkluderer med at pristaket påvirker alternativkostnaden for
vannkraftprodusentene i den eksisterende perioden, fordi det påvirker de
fremtidige elektrisitetsprisene, og dermed gir lavere vannverdi. Dette innebærer at
ct pristak påvirker tilpasningen, også i perioder hvor taket ikke er bindende.
Var vurdering
Resultatet fra Bcrtrandmodcllen går i samme retning som resultatene fra
Coumotmodcllcnc. Det indikerer at konklusjonen om at aktører med markedsmakt
har incentiv til å holde tilbake produksjon i høylast er robust.
Konsekvensene av ct pristak, som analysert av GRS, er ikke direkte relevant for
vårt formål, men understreker den betydningen forventinger om fremtidige priser
har for vannverdien og dermed for vannkraftprodusentenes incentiver til a utove
markedsmakt.

Tilbudskurvemodeller
Tilbudskurvemodeller, først introdusert av Klemperer og Meyer ( 1989), har også
blitt brukt til a analysere markedsmakt. Modellene forutsetter at produsentene byr
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inn en tilbudskurve, dvs. kombinasjoner av pris og produksjonskvanta. Generelt
vil likevekter i slike modeller ligge mellom Coumotløsningcn og Bcrtrandløsningen. Tilbudskurvemodeller synes å være særlig relevante for kraftmarkedet,
fordi aktørene der faktisk byr kombinasjoner av pris og kvanta inn på børsen.
Green og Newbery (1992) bruker en Tilbudskurvemodell for å analysere det
britiske kraftmarkedet. Halseth ( 1998) var den første til å utvikle en tilbudskurvemodell for det nordiske markedet og denne har senere blitt benyttet i ECONs
kraftmarkedsmodell. Andre som har brukt denne metoden er Baldick og Hogan
(2001). I det følgende skal vi gå nærmere inn på ECON (2001), Skaar (2003) og
Eltras nylig utviklede markedsmodell MARS, slik den er dokumenter i en rapport
lagt frem av de nordiske konkurransemyndighetene i 2003 (Nordic Competition
Authorities, 2003).
ECON (2001)
I ECON (200 I) dokumenteres en studie der en Tilbudskurvemodell har blitt brukt
for å analysere incentivene til å utøve markedsmakt i Norden. Formålet med
analysen er å teste om strategisk tilpasning kan forklare prisdannelsen i markedet i
en 4-ukcrspcriodc sommeren 2000. Det tas imidlertid hensyn til at vannkraftprodusenten disponerer tilsigene over ct helt kalenderår.
Resultatene viser at de store aktørene har incentiv til å utøve markedsmakt,
spesielt i høylastperioder. Det gjennomsnittlige prisnivået heves, særlig fordi
høylastprisene heves. Analyse av noen ulike scenarier viser at utfallet, herunder
hvilke aktører som tar de største kostnadene for å heve prisen, bl.a. varierer med
spesifikasjonen av handelsregimet mot Tyskland.
Vannkraftprodusenten (Statkraft) har kun incentiv til å ta en mark-up over
grensekostnad i høylast. For ikke å spille vann, må produksjon som holdes tilbake
i høylast produseres i de andre lastperiodene. Vann flyttes imidlertid ikke bare
over døgnet, men også mellom perioder. Det innebærer at vannkraftprodusenten
vil produsere mer i noen perioder og mindre i andre
sammenlignet med
frikonkurransetilfellet.
Skaar (2003)
I Skaar (2003) studeres implikasjonene av markedsmakt i ct vannkraftbasert
system på grunnlag av en Tilbudskurvemodell. I likhet med resultatene i andre
studier, finner forfatteren at vannkraftprodusenter som har markedsmakt, har
incentiv til å holde tilbake produksjon i høylast.
Skaar argumenterer for at Tilbudskurvemodeller er best egnet til å modellere den
faktiske strategien til selskap som opererer på Nord Pool, i og med at selskapene
faktisk melder inn tilbudskurver til Nord Pool. Skaar påpeker imidlertid at det er
ct sentralt problem ved Tilbudskurvemodeller at de gir en rekke mulige likevekter
som avhenger av betingelsene som legges inn i modellen. Han setter derfor en
øvre grense for prisnivået i høylast, definert av likevektsprisen i et Coumotspill,
og en nedre grense, definert av likevektsprisen i ct Bcrtrandspill i samme periode.
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MARS
I studien som ble lagt frem av de nordiske konkurransemyndighetene i 2003
(Nordic Competition Authorities, 2003), presenterer Eltra en studie gjennomført
med utgangspunkt i markedsmodellen MARS. Modellen omfatter det nordiske
markedet og Nordtyskland, og benyttes til å sammenlikne markedsutfall
frikonkurranse med markedsutfall når noen aktører har markedsmakt.
I studien ble modellen brukt til
analysere konsekvensene av hypotetiske
sammenslåinger av selskap. En mulig sammenslåing av en stor finsk og en stor
norsk produsent gir det nye selskapet sterke incentiv til a utove markedsmakt i
høylast om vinteren. I Øst-Danmark vil prisen i perioder settes fra Nord-Tyskland,
uavhengig av konsentrasjonen i Øst-Danmark, mens i andre perioder vil prisen
settes av produsenten i Øst-Danmark. Hvis aktøren i Øst-Danmark utøver
markedsmakt ved å heve prisen til svensk nivå, påvirker ikke dette prisnivået i
resten av det nordiske markedet.
Foreløpig er det gjennomført simuleringer for en typisk vinteruke og en typisk
sommeruke i 2005. Eltra påpeker at simuleringene som er gjennomførte er
begrensede og at analysen av konsekvensene derfor ikke er komplett.

Vr vurdering
Vi vurderer det slik at en Tilbudskurvemodell best beskriver det nordiske
markedet og den faktiske budstrukturen på Nord Pool. Det er store forskjeller når
det gjelder måten markedsmakt og vannverdier modelleres på, men de kvalitative
resultatene er entydige: aktører som har mulighet til å utøve markedsmakt har
incentiv til å holde tilbake kapasitet i høylast for å heve prisen. Dette er en
lønnsom strategi såfremt den residuale etterspørselen er mer elastisk i lavlast enn i
høylast.
Vannkraftprodusenter må ta hensyn til at det tilbakeholdte vannet må produseres i
senere perioder. For at det skal være lønnsomt å holde tilbake vann i høylastperioder, må etterspørselen være mindre elastisk enn i en senere lavlastperiodc.
Modeller av vannkraftsystemer må derfor ta hensyn til den mer langsiktige
tilpasningen, dvs. at vannkraftprodusenter også kan utøve markedsmakt ved å
flytte vann mellom perioder ut over ct døgn, for eksempel over sesonger.
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4

Strategisk tilpasning i
kraftmarkedet

I dette kapitlet skal vi gå nærmere inn på hvordan en vannkraftprodusent eventuelt
kan tilpasse seg strategisk i markedet. Vi starter med å definere hva vi mener med
markedsmakt og hvordan markedsmakt arter seg generelt. Deretter gir vi en
beskrivelse av hvilke strategier vi ser for oss at en vannkraftprodusent som har
muligheter til a utove markedsmakt kan tenkes a folge. Bakgrunnen for dette er at
vi trenger et bilde av hvordan aktørene vil opptre, før vi begynner å se etter
indikatorer for å avsløre eventuell bruk av markedsmakt.

4.1

Generelt om markedsmakt i
kraftmarkedet

En aktør har markedsmakt hvis han gjennom sin tilpasning i markedet kan, og vet
at han kan, heve markedsprisen over frikonkurranseprisen.
En aktør som har
mulighet til å utøve markedsmakt vil ikke nødvendigvis benytte seg av den, men
ct selskap har incentiv til å utøve markedsmakt hvis det gjennom strategisk atferd
kan øke sin profitt.

4.1.1

Residualetterspørselen

For å vurdere en aktørs muligheter og ineen ti v til å utøve markedsmakt er det
nyttig a ta utgangspunkt i den residuale etterspørselskurven, jf. f.eks. Varian
( 1992). Rcsidualetterspørselen defineres som den etterspørselen en enkelt aktør
møter, og er lik den totale etterspørselen i markedet fratrukket tilbudet fra andre
produsenter. Elastisiteten i residualettersporselen
uttrykker med andre ord
hvordan markedet totalt sett responderer på en aktørs strategiske tilpasning. I det
følgende skal vi kort gjøre rede for hva som påvirker elastisiteten i residualettersporselen. Vi viser ellers til ECON (2002) for en nærmere drøfting av disse
faktorene.

°

Under effektiv konkurranse er aktorene pristakere og byr inn sin produksjon til grensekostnad. Generelt
vil derfor frikonkurranseprisen være lik markedets grensekostnad. Ved kapasitetsbegrensninger kan
imidlertid ogsa den effektive frikonkurranscprisen vare hoyere enn grensekostnaden, uten at det sky ldes
strategisk atferd.
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Hva påvirker residualetterspørselen?
Egenskapene til residualetterspørselen avgjør som nevnt både en produsents
muligheter og incentiver til å utøve markedsmakt. Residualetterspørselens
elastisitet bestemmes av:
• Elastisiteten i markedsetterspørselen
• Aktørenes grensekostnader
• Kapasitetsutnyttelsen
• Begrensninger i overføringsnettet
• Spillsituasjonen
• Etableringsmuligheter

Elastisiteten i markedsettersporselen
Jo mindre elastisk etterspørselen er, desto større muligheter og incentiv har en
aktør til å utøve markedsmakt. Når markedsetterspørselen er lite elastisk, vil en
liten reduksjon i tilbudt volum gi en relativt stor prisøkning, eller en stor økning i
prisen gi en liten nedgang i etterspørselen.
På kort sikt er markedsetterspørselen etter elektrisitet svært uelastisk. Det skyldes
både at elektrisitet er en nødvendighetsvare, og at det ikke finnes gode substitutter
i mange anvendelser. Mange sluttbrukere stilles heller ikke overfor kortvarige
prisvariasjoner og vil av den grunn ikke respondere på slike svingninger. Noen
kundegrupper, først og fremst kraftintensiv industri og kjelkunder, kan variere
forbruket på kort sikt. Kraftintensiv industri responderer imidlertid først når
kraftprisene blir relativt høye og kjelmarkedet responderer erfaringsmessig i
begrenset grad på kortsiktige prisendringer. Markedsetterspørselen er derfor ikke
fullstendig uelastisk på kort sikt.
På lengre sikt er etterspørselen mer elastisk, fordi husholdningene kan investere i
energisparende teknologi, eller gå over til andre energiformer til oppvarming.
Industrien kan også redusere sitt forbruk på tilsvarende måte, eller redusere
virksomheten.

Aktørenes grensekostnader
Tilbudskurven i kraftmarkedet består av grensekostnaden til ulike teknologier som
har ulik virkningsgrad og kapasitet. Det betyr bl.a. at den er trappetrinnsformet, og
det innebærer at elastisiteten i tilbudet er forskjellig for ulike grader av kapasitetsutnyttelse.
En relativt stor andel av produksjonskapasiteten i Norden har svært lave variable
kostnader. Dette gjelder for eksempel ikke-regulerbar vannkraft og vindkraft.
Produksjon med lave grensekostnader vil normalt produsere for full kapasitet
uansett pris." Kjernekraften har også relativt lave produksjonskostnader og vil

l"

Produksjonen i bade uregulerbar vannkraft og vindkraft vil imidlertid variere avhengig av tilgangen
energikilden (vann og vind) til enhver tid.
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normalt produsere for fullt ved moderate prisnivaer. Det betyr at kjernekraftproduksjonen normalt ikke vil øke selv om markedsprisen øker.
Den mer regulerbare kapasiteten i det nordiske systemet består av vannkraft med
reguleringsevne i Norge og Sverige og kondenskraftverk i Danmark, Finland og
Sverige. Det er responsen fra eierne av disse produksjonsverkene som i de fleste
lastsituasjoner bestemmer hvor elastisk den residuale etterspørselen en produsent
står overfor, er. Dersom aktørene opptrer som pristakere, vil en liten økning i
prisen for store deler av tilbudskurven gi en relativt stor økning i produksjonen.
Figuren under gir en stilisert fremstilling av produksjonskapasiteten i det nordiske
kraftmarkedet. Vi ser at en stor del av mellomlastkapasiteten har ganske like
grensekostnader, noe som innebærer at tilbudskurven i utgangspunktet er ganske
elastisk (gitt pristakcratfcrd) ved de fleste normale lastsituasjoner. Vi ser også at
tilbudskurven blir brattere når vi nærmer oss de dyreste produksjonsteknologiene.
V cd høy last vil en liten økning i produksjonen kreve en stor prisøkning.

Figur 4.1
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Kapasitetsutnyttelsen
Formen på tilbudskurven medfører at kapasitetsutnyttelsen er viktig for
elastisiteten i rcsidualettcrspørselen. Dess mer av den regulerbare kapasiteten som
allerede er utnyttet, dess mindre elastisk er residualetterspørselen.
Når
produksjonen i utgangspunktet (lasten) er i nærheten av kapasitetsgrensen, kan en
prisøkning, uansett grensekostnader, ikke utløse store menger økt produksjon.
Dette fordi de fleste aktørene allerede utnytter all eller tilnærmet all sin
tilgjengelige kapasitet. Både det at kostnadssprangene mellom teknologier er
større og at kapasiteten i hver av teknologiene er mindre, gjør at tilbudskurven blir
brattere når produksjonsnivået øker. Det medfører at tilbudskurven er mer
uelastisk i høylast enn i lavlast.
Et særtrekk ved kraftmarkedet er at det også i likevcktssituasjoner vil være
perioder der kapasitetssituasjonen er knapp
i motsetning til i mange andre
markeder der vi kan regne med at kapasiteten vil bli bygd ut ettersom tilbudet blir
knappere (fordi etterspørselen øker eller produksjonskapasiteten bygges ned). I
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prinsippet vil dette også skje i kraftmarkedet, men fordi forbruket svinger fra time
til time, og mellom sesonger og år, uten at varen kan lagres mellom perioder, vil
11
det være normalt at det forekommer situasjoner med høy kapasitctsutnyttclsc.
Det vil m.a.o. ikke være ct overgangsfenomen som forsvinner ved at det bygges ut
ny kapasitet.
Begrensninger i overforingsnettet
Begrensninger i overføringskapasiteten tilsier at antallet konkurrenter som en
aktør reelt står overfor, kan være langt færre enn i en situasjon uten
begrensninger.
Dette påvirker
ogs
residualettersporselen.
Overforingsbegrensninger reduserer for eksempel konkurransen fra import fra Jylland til SørNorge i mange perioder. Når overføringskapasiteten inn til ct område er fylt opp,
eller det er lite ledig overføringskapasitet,
demper det konkurransen med
produsenter i eksportområdene selv om de har ledig kapasitet og grensekostnader
som er lavere enn prisen i importområdet. En produsent som har markedsmakt i
ett område kan utnytte overføringsbegrensninger til å skape eller oppheve flaskehalser.
Det nordiske kraftmarkedet er preget av at de geografiske områdene har ganske
forskjellig struktur, særlig på tilbudssiden. Den norske vannkraften spiller en
viktig rolle som '"svingprodusent" på kort sikt. Det medfører at markedet er preget
av utbredt handel og at handelsstrømmene varierer over døgnet og mellom
perioder, avhengig av bl.a. last og magasinfylling. Til tross for relativt god
overføringskapasitet mellom områdene, kan det derfor være mange situasjoner der
overføringskapasiteten,
særlig mellom vannkraftsystemet
og det termiske
systemet, er høyt eller fullt utnyttet.
Analyser av markedsmakt i det nordiske kraftmarkedet bør derfor ta hensyn til
utnyttelsen av overføringskapasiteten. Det er imidlertid ikke bare flaskehalssituasjoner som er relevante. Begrenset overføringskapasitet gir muligheter for
spill som ikke ville eksistere i ct fullt integrert marked (uten ovcrføringsbegrensninger). Borenstein m.fl. (2000) viser for eksempel at høy eierkonsentrasjon i ct høyprisområde, bak en potensiell flaskehals, gir incentiv til å
holde tilbake produksjon for a skape flaskehals. Da holder aktoren(e) i et lavprisområde tilbake produksjon slik at overføringskapasiteten utnyttes fullt ut, men
uten at det blir flaskehals. På den måten oppnår de a fa samme pris i sitt område
som i høyprisområdet.
Spill'situasjonen
Selv om det er mange aktører i det nordiske kraftmarkedet, medfører relativt høy
lokal konsentrasjon innenfor mindre områder, at det likevel kan være incentiver
og muligheter til a utove markedsmakt.
Jo større markedskonsentrasjon, jo større sjanse er det for at flere aktører har
markedsmakt. Markedsmakten kan enten utøves individuelt, ved at flere
enkeltaktører tilbyr ct mindre kvantum i markedet ut fra den residuale etter-

'

Selv om vann og fossile brensler kan lagres mellom perioder. kan man ikke lagre produserte
energienheter, og er i alle perioder bundet av den installerte effektkapasiteten.
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sporselskurven de står overfor, eller gjennom implisitt samarbeid. Dersom flere av
aktørene opptrer strategisk, tilsier det at residualettersporselen er mindre elastisk
enn det tilbudskurven indikerer. En prisøkning vil i så fall ikke møte en like
kraftig volumrespons fra øvrige tilbydere som ved pristakeratfcrd, alt annet like.
I det nordiske kraftmarkedet klareres prisen på Nord Pool hver time. Det innebærer at aktørene møtes på nytt med hyppige mellomrom. Det er også ct forhold
som gir ct godt grunnlag for å etablere ct stilltiende samarbeid. Spillet har dermed
preg av å være ct dynamisk spill som gjentas i det uendelige. Det er generelt sett
lettere å etablere ct stilltiende samarbeid om en høyere likevektspris i ct slikt
gjentatt spill. Videre vil det også være lettere å opprette og opprettholde ct
stilltiende samarbeid i høylastsituasjoner, først og fremst fordi det er færre aktører
som trenger å koordineres (alt annet like). Siden de underliggende markedsforholdene endrer seg hele tiden, er det imidlertid lite trolig at ct stilltiende
samarbeid vil kunne opprettholdes over lang tid; det vil sannsynligvis være
perioder med prøving og feiling.

Etableringsmuligheter
På lengre sikt er tilbudselastisiteten bestemt av nyetableringer i markedet.
Nyetableringer er igjen bestemt av forventede markedspriser og kostnader ved å
bygge ut ny kapasitet. I kraftmarkedet i Norge bestemmes imidlertid ikke
nyetableringer nødvendigvis av markedsforholdene, men også av politiske
beslutninger angående hvilken type produksjonskapasitet som tillates bygget ut.
Dette kan i stor grad påvirke selskapenes incentiv i forhold til a utove markedsmakt. Det tar også relativt lang tid å etablere ny produksjonskapasitet.
Investeringer som gjelder opprustninger og økt effektkapasitet i eksisterende
anlegg, er det bare etablerte produsenter som har tilgang til.

4.1.2

Strategier

Vi konstaterer at mange av de forholdene som gir muligheter og incentiver til å
utøve markedsmakt i kraftmarkedet er reelle. Hvordan kan en produsent i så fall
utnytte markedsmakt? I teorien kan en produsent utøve markedsmakt på tre måter:
1. Holde tilbake kapasitet
2. Tilby sin produksjon til pris over de variable kostnadene (grensekostnaden)
3. By inn en tilbudskurve som består av en kombinasjon av tilbakehold av
kapasitet og pris over grensekostnad
De tre ulike strategiene er illustrert i figur 4.2.
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Figur 4.2

Ulike strategier ved utøvelse av markedsmakt
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I figuren fremstilles valgalternativene for en produsent. Produsentens grensekostnadskurve, som ogsa er hans tilbudskurve i frikonkurranse, er gitt ved Pa.kurven. Grensekostnadskurven er konstant frem til kapasitetsgrensen, hvor den
blir loddrett. Den residuale etterspørselskurven som produsenten står overfor er
fallende, og krysser grensekostnadskurven før kapasiteten er fullt utnyttet.
Frikonkurranseprisen er Pme, og volumet Qmc bestemmes av etterspørselen ved
dette prisnivået.
Hvis produsenten har markedsmakt, kan han øke sin profitt ved å heve prisen i
markedet. Når prisen øker, reduseres imidlertid omsetningen, enten fordi forbruket reduseres eller fordi konkurrentene produserer mer. Produsenten velger den
pris/kvantums-kombinasjonen som gir storst overskudd, for eksempel Pa og
i figuren. Denne tilpasningen kan oppnås ved bruk av alle strategialternativene vi
har skissert:

n

• Strategi 1, som er en ren kvantumsstrategi, er illustrert ved det horisontale
skiftet, markert med den brede, horisontale pilen. Her byr produsenten inn
bare en andel av sin kapasitet, men denne kapasiteten bys inn til grensekostnad. Prisen presses opp fordi markedet må klareres på etterspørselssiden
og vi har tilsynelatende en situasjon med kapasitetsknapphet. Det behøver
imidlertid ikke være den marginale kapasiteten i markedet som holdes
tilbake, fordi det ikke nødvendigvis er de(n) aktoren(e) som har markedsmakt som kontrollerer den marginale kapasiteten.
• Strategi 2, som er en ren prisstrategi, er illustrert ved den brede vertikale
pilen. Her byr produsenten inn all sin kapasitet, men til en høyere pris, og
får dermed ikke solgt full produksjon. Vi får samme markedsløsning som
over, men har tilsynelatende en situasjon med ledig kapasitet.
• Strategi 3 er illustrert ved den bøyde tilbudskurven. Lave produksjonsnivåer
bys inn til (tilnærmet) grensekostnad, mens påslaget blir høyere for høyere
produksjonsnivå og all produksjon bys ikke inn i markedet.

32

- ECON Analyse Overvåkning av markedsmakt i kraftmarkedet

Det er flere forhold som avgjør hvilken strategi som vil bli valgt, men siden vi her
først og fremst fokuserer på resultatet av strategisk atferd, er det av underordnet
betydning hvilke strategier som brukes. Resultatet i markedet blir i prinsippet det
samme for alle strategiene: Et mindre kvantum blir omsatt til en høyere pris enn i
perfekt konkurranse.
Usikkerhet og uforutsette hendelser tilsier imidlertid at utfallet som følger av
strategisk atferd ikke alltid blir som tilsiktet. Dette bidrar i neste omgang til å
gjøre det vanskeligere å utøve markedsmakt og a oppdage det. Hovedpoenget er at
uansett hvilke strategier aktørene velger, vi vil forvente at strategisk atferd først
og fremst vil gi seg utslag i at prisene blir høyere (og kapasitetsutnyttelsen lavere)
i høylast enn i lavlast.

4.2

Vannkraft og markedsmakt

Når man skal overvåke konkurransen i det nordiske kraftmarkedet generelt, og
Statkrafts markedsatferd spesielt, star vannkraftens spesielle egenskaper sentralt.
Vannkraftprodusentene har i prinsippet fått tildelt en totalproduksjon, som må
fordeles over tid. Vann som holdes tilbake i en periode må enten produseres i en
senere periode eller spilles (slippes forbi driftsklare turbiner). For at det skal være
lønnsomt for en vannkraftprodusent å utøve markedsmakt ved å holde tilbake
produksjon i høylast, må inntektsøkningen i høylast være større enn inntektstapet
som oppstår når det ekstra vannet må produseres eller spilles. Når produsenten
vurderer lønnsomheten av en strategi som innebærer flytting av vann mellom
perioder (i forhold til pristakcratferd), tar han hensyn til at priselastisitetene og
produksjonsnivået er ulike i ulike lastavsnitt.
På samme måte som incentivene til å utøve markedsmakt påvirkes av kostnadsstrukturen hos en termisk produsent, påvirkes vannkraftprodusentenes incentiver
av verdien av vannet.

4.2.1

Vannverdi

Vannverdien er den alternative verdien av vannet som kjøres gjennom turbinene.
Når en vannkraftprodusent velger a produsere en enhet kraft i dag, betyr det ct
fremtidig inntektstap fordi han ikke kan produsere fra den samme enheten vann i
fremtiden. Vannkraftprodusenten vil derfor by inn sin kapasitet så lenge prisen i
den gitte timen overstiger det han forventer a fa for produksjonen senere. I
prinsippet vil denne tilnærmingen føre til at prisene i ct vannkraftsystem med god
reguleringsevne (magasin- og effektkapasitet), i stor grad vil utjevnes over tid.
Fordi vannkraftprodusenten vil søke å produsere vannet sitt i de timene som har
høyest pris, og reguleringsevnen er god, vil prisene jevnes ut. Variasjoner i last
kan følges tett, uten at prisene behøver å variere særlig mye.
Dette er også ct mønster som vises tydelig i markedet: Vannkraftproduksjonen
varierer betydelig over døgnet selv om prisvariasjonene er små, og terminprisene
viser liten variasjon lang tid fremover i perioder med tilnærmet normal magasinfylling og liten usikkerhet om fremtidig tilsig og temperaturer. Likevel varierer
vannverdien over året og mellom produsenter og anlegg.
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Fysiske faktorer somp@virker vannverdien

Vannverdien til en enkelt produsent er avhengig av egenskapene ved hans
produks j onsanlcgg.
• Stor magasinkapasitet gir i utgangspunktet mulighet til å spare vann lenge,
og dermed fa en høyere verdi for produksjonen. Det hjelper imidlertid ikke
med stor magasinkapasitet hvis magasinet er (nesten) fullt.
• Stor effektkapasitet gjør det mulig å produsere en større andel av vannet i de
timene der prisen er høy.
• V crdicn av å ha stor magasinkapasitet påvirkes også av effektkapasiteten hvis liten effektkapasitet gjør at vannet uansett må produseres over ct stort
antall timer, vil verdien av magasinet være mindre.
I det enc ytterpunktet finner vi elvekraftverk som i prinsippet må produsere sitt
tilsig i samme time (eller i hvert fall innenfor samme dogn), og derfor vil ha
vannverdi tilnærmet lik null. I det andre ytterpunktet finner vi anlegg med stor
lagrings- og effektkapasitet, som kan velge a produsere i timer med høy pris.
De fleste vannkraftverkene i Norge ligger mellom de to ytterpunktene, dvs. de må
produsere mer eller mindre jevnt over tid og sørge for å ha tilstrekkelig ledig
magasinkapasitet på slutten av sommeren, slik at de ikke risikerer å renne over på
slutten av fyllingsscsongcn om høsten. Det medfører at vannverdikurven er
ganske flat over de fleste produksjonsintervaller. Via markedsprisen vil
magasinene normalt tilpasses slik at den marginale vannverdien i ulike anlegg
konvergerer. Siden norsk vannkraft stort sett er svært regulerbar, vil heller ikke
vannverdien vise store variasjoner over kortere perioder. Sjokk og utforutsette
hendelser vil medføre at vannverdikurvene justeres. I perioder med stor usikkerhet
som for eksempel i januar 2003 kan vannverdivurderingene endres fra dag til dag.
Den aggregerte vannverdikurven, som altså også representerer tilbudskurven i
markedet, kan typisk se ut som i figuren under. Vannverdien faller til null hvis
produksjonen faller under ct visst nivå og er høy for høye produksjonsnivåer,
fordi den marginale enheten da har en høy alternativverdi. Mellom disse er det ct
langt, relativt flatt intervall.
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Figur 4.3
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Markedsmessige faktorer som pavirker vannverdien
Markedsmessige forhold påvirker produsentenes vannverdi relativt likt, selv om
produsentene kan ha ulike forventninger om fremtidige markedsforhold. Først og
fremst påvirkes vannverdien av grensekostnadene til konkurrerende termisk
produksjon. ' Om natta er det for eksempel ledig kapasitet i kullkraftverkene i
Norden, og redusert eller økt vannkraftproduksjon vil medføre justeringer i
kul lkraftproduks j oncn.
Forventninger om fremtidige markedspriser vil også påvirke nivået på vannverdien. Dersom prisene forventes å øke, medfører det økt vannverdi, fordi vann
som spares i dag kan produseres til en høyere pris i morgen ( eller i neste uke).
Forvcntninger om utøvelse av markedsmakt vil derfor også påvirke vannverdiene
for alle vannkraftprodusentene, enten de har markedsmakt eller er pristakere.
Forventninger om fremtidige priser er subjektive. Det medfører at det at ulike
aktører gjør ulike vurderinger om utviklingen i markedet også vil påvirke formen
på den aggregerte vannverdikurven i markedet.

4.2.2

Strategier

Til forskjell fra en termisk produsent, som i prinsippet kan gjøre sine strategiske
overveielser fra time til time uavhengig av tilpasningen i andre timer, står
vannkraftprodusentene overfor ct dynamisk problem. Produksjonsbeslutningen i
en gitt time påvirker produksjonsbeslutningene i senere timer. Dette gjelder
produsenter både med og uten markedsmakt.
I litteraturen er det bred enighet om at den optimale strategien for en vannkraftprodusent som har muligheter til å utøve markedsmakt, er å holde tilbake
produksjon i timer med uelastisk rcsidualetterspørsel og øke produksjonen i timer
med mer elastisk residualetterspørscl. Det at residualetterspørselen gjerne er minst
elastisk når produksjonen høy (i høylast), forsterker incentivene til a utove

-

Dette forutsetter at vannkraftprodusentene
nordiske markedet.

konkurrerer med termisk produksjon, noe som er tilfelle i det
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markedsmakt på denne måten. En slik to-periodetilpasning er illustrert i figur 4.4.
I den enc perioden er residualettcrspørsclen uelastisk (til venstre) og i den andre
perioden er residualettersporselen clastisk (til høyre).
Figur 4.4

Vannkraftprodusentens strategiske tilpasning over to perioder

Uelastisk residualetterspørsel
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Når residualetterspørselen er uelastisk, kan produsentene øke prisen relativt mye
ved å holde tilbake en liten andel vann. En reduksjon fra Qrk til Q% gir en prisøkning fra Ptk til Pm (til venstre i figuren). Totalinntekten øker med prisøkningen
og reduseres med volumreduksjonen. Hvis vi ser bort fra strategisk spill av vann,
må produsenten produsere det vannet han holdt tilbake. Når rcsidualettcrspørselen
er elastisk, kan produsenten produsere vannet som ble holdt tilbake uten at prisen
faller vesentlig. En volumøkning fra Qtk til Qm, gir kun prisereduksjon fra Ptk til
Pm (til høyre i figuren). Totalinntekten reduseres med prisreduksjonen og øker
med volumøkningen. Slik vi har tegnet figurene er det lett å se at den totale
inntekten øker når produsenten utøver markedsmakt, sammenliknet med
frikonkurranse løsningen.

4.2.3

Markedsmakt i tre dimensjoner

Prinsipielt kan en vannkraftprodusent utøve markedsmakt i tre dimensjoner som
har ulike effekter på prisdannelsen i markedet:
• Effektdimensjonen, dvs. tilbakeholding av vann i enkelttimer eller flytting
av vann over døgnet
• Energidimensjonen, dvs. ved flytting av vann mellom sesonger
• Ved spill av vann for å unngå prisfall
Residualettersporselen og den enkelte aktørs vannverdier avgiør hva som er
lønnsomt. Lønnsomheten vil dessuten øke, jo større differanser det er mellom
elastisiteten til residualettersporselen i ulike perioder.

Effektdimensjonen
De strategiske beslutningene til termiske produsenter vil i hovedsak relatere seg til
effektdimensjonen, fordi termisk kraftproduksjon stort sett er uavhengig mellom
36

- ECON Analyse Overvakning av markedsmakt i kraftmarkedet

perioder (timer).' Nar en termisk produsent holder tilbake produksjon, sparer han
kostnadene til brensel i de timene han produserer mindre, uten at det påvirker hans
strategiske beslutninger senere. En vannkraftprodusent kan også utøve slik kortsiktig markedsmakt ved a holde tilbake produksjon i timer med høy last og
produsere mer om natten når lasten er lav, men vannkraftprodusenten må ta
hensyn til at prisen i lavlasttimen kan bli lavere ved at han øker sitt tilbud da. Det
betyr at vannkraftprodusenten ikke bare taper nettoinntekten på den produksjonen
som holdes tilbake i høylast, han taper eventuelt også på all produksjon i lavlast
fordi prisen da blir lavere.

Energidimensjonen
En vannkraftprodusenter med stor magasinkapasitet er imidlertid ikke nødt til å
produsere det tilbakeholdte vannet samme natt, dersom det fører til ct større tap
enn det han får ved å flytte vann mellom sesonger. Han må da ta hensyn til at hans
strategiske beslutninger i en periode, påvirker hans handlingsrom i senere
perioder. Med andre ord påvirkes vanndisponeringen. Vanndisponeringen mellom
perioder kan endres på to måter som er prinsipielt like, men som kan ha ulike
konsekvenser i markedet:
• Vann holdes tilbake i første periode for a presse prisen opp. I neste periode
produseres det tilsvarende mer.
• Det produseres mer enn vannverdien og prisforventningene skulle tilsi i
første periode. Det gir redusert produksjonsmulighet i neste periode og
dermed høyere pris.
Dersom vann holdes tilbake i den første perioden, vil det være lønnsomt å holde
det tilbake i de timene da residualetterspørselen er minst elastisk, slik at dette også
vil ha som kortsiktig effekt at prisstrukturen øker. Vi vil da kunne observere at vi
får høyere høylastpriser enn frikonkurransetilpasningen skulle tilsi, men lavlastprisene blir ikke nødvendigvis så mye lavere dersom ikke vannverdien reduseres.
Vannverdien vil bare påvirkes dersom tilpasningen endrer andre aktørers
forventning om fremtidige priser. Den kortsiktige effekten er at høylastprisen
øker, men ikke nødvendigvis at lavlastprisen reduseres særlig mye. I stedet
reduseres kullkraftproduksjonen i lavlast.
Dersom en produsent som har markedsmakt derimot produserer det ekstra vannet
på forhånd, vil effekten i første rekke være at prisnivået i den andre perioden øker
fordi denne atferden vil medføre at vannverdien i neste periode blir høyere. I
Dette tilfelle behøver ikke høylastprisen i neste periode å øke; aktøren kan tjene
pa tilsynelatende 2 opptre som pristaker i neste periode. En vannkraftprodusenten
kan øke prisen i en gitt periode (for eksempel om vinteren) ved å produserer for
mye vann i en tidligere periode (om sommeren), og dermed redusere produksjonsevnen i den senere perioden. Man stiller seg altså i en situasjon der vannverdien
på det senere tidspunktet blir høyere enn den skulle vært. Slik utøvelse av
markedsmakt kan man ikke avsløre ved å se på tilpasningen i enkelttimer (ellerperioder). For å avsløre denne formen for markedsmakt er det nodvendig a ansla

?

Termiske produsenter star ogs? overfor tekniske forhold og egenskaper ved teknologiene som tilsier at
produksjonsbeslutningene for hver time ikke er helt uavhengige av hverandre. Start'stopp-kostnader kan
for eksempel med fore at grensekostnaden blir hoy dersom produksjonen ma starte for en enkelt eller noen
fatimer.
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hvordan produksjonsprofilen
kapittel 7).

ville har vært

en frikonkurransesituasjon

(se

Markedsmakt som utøves over sesonger begrenses av tilsigsforholdcnc og
magasinkapasiteten. Siden vanndisponeringen uansett er en beslutning under
usikkerhet, og som tas på grunnlag av forventninger om fremtidige markedsforhold, vil det være mye vanskeligere å avsløre slik markedsmakt, enn markedsmakt utøvd av en termisk produsent som holder tilbake produksjonskapasitet eller
legger inn høye bud på børsen i enkelttimer.

Spill av vann
Dynamisk markedsmakt (energidimensjonen) kan øke sannsynligheten for spill av
vann, og man kan heller ikke se bort fra at markedsmakt kan føre til bevisst spill
av vann. Spill av vann kan være en optimal strategi for en produsent hvis han
taper mer på å produsere overskuddsvann i perioder med lav last, fordi prisen vil
falle for mye, enn ved å la vannet gå til spille. Kostnaden kan oppveies dersom
han kan oppnå en betydelig prisøkning ved å holde vannet tilbake.
Spill av vann kan imidlertid også forekomme uten bruk av markedsmakt, hvis
nedbør og tilsig avviker sterkt fra det som er forventet og/eller normalt.

4.2.4

Usikkerhet og risiko

For en vannkraftprodusent er produksjonsbeslutningene beheftet med usikkerhet
om fremtidige tilsig og temperaturer. I tillegg kommer den generelle usikkerheten
i markedet, som også produsenter med termisk kapasitet står overfor. Det gjelder
for eksempel variasjoner i vindkraftproduksjon og kraftvarmeproduksjon.
Den største risikoen for en vannkraftprodusent er likevel knyttet til fremtidige
tilsig. Variasjonsområdet for tilsiget er stort, og det fins heller ingen instrument
for å redusere denne (volum-)risikocn. Hvor risikabelt det er å holde på vann i
stedet for å produsere, er også knyttet til fyllingsgraden i magasinet. Jo høyere
magasinfyllingen er, eller jo lenger man eventuelt må spare vannet før man kan
produsere det uten for stort tap, jo større er risikoen for at vannet går til spille eller
må selges til en svært lav pris. Usikkerheten kan derfor dempe incentivene til å
utøve markedsmakt ved å holde tilbake produksjon, selv for risikonøytrale
aktører, særlig ved høy magasinfylling og ved inngangen til en fyllingsscsong.
Det andre store risikomomentet er knyttet til fremtidig prisniv. Risikoaverse
aktører har imidlertid anledning til å prissikre deler av produksjonsvolumet i
terminmarkedet. For termiske produsenter er dette en relativt grei avveining, men
ikke for vannkraftprodusenter. Hvis en vannkraftprodusent prissikrer en stor del
av produksjonen og tilsiget samtidig svikter, risikerer han å bli netto kjøper i
stedet for netto tilbyder i markedet.
Usikkerheten kan medføre at en risikoavers aktor sparer mindre enn en aktør som
ikke er risikoavers. Risikoen reduseres nemlig når vannet produseres. En aktør
som sparer risikerer lavere priser og eventuelt overløp, mens en aktør som ikke
sparer kun risikerer å gå glipp av en fortjeneste pga. høyere priser i fremtiden.
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4.2.5

Oppsummering

Kort oppsummert kan vi forvente at en vannkraftprodusent som utøver markedsmakt vil søke å heve prisen i perioder der residualetterspørselen er lite elastisk.
Dette vil sannsynligvis innebære:

• A heve prisen på dagtid i forhold til nattprisen
• A heve prisen om vinteren i forhold til sommerprisene
Ulikheter i handelsmønster og kapasitetsutnyttelse i overføringsforbindelsene
mellom høylast og lavlast og mellom sommer og vinter, og variasjoner i uregulert
produksjon og forbruk, kan medføre at residualetterspørselen i noen tilfeller og
situasjoner er mindre elastisk om natta enn om dagen, og tilsvarende mer elastisk
om vinteren enn om sommeren.
Stor usikkerhet medfører at det ikke nødvendigvis er lett oppdage når aktørene
tilpasser seg strategisk i markedet, blant annet fordi markedsbildet også er preget
av feildisponeringer",
for eksempel som folge av feilslatte forventninger. Dette
er viktig ha i mente i forbindelse med utformingen av indikatorer for å avsløre
eventuell bruk av markedsmakt.

4.3

Regulerkraftmarkedet

Aktørenes muligheter til utove markedsmakt i regulerkraftmarkedet, eller i samspillet mellom regulerkraftmarkedet og spotmarkedet, er begrenset av mangel på
informasjon om hva som blir utfallet i regulerkraftmarkedet.
Det er ingen klar sammenheng mellom situasjoner i spotmarkedet og opp- eller
nedregulering i regulerkraftmarkedet. Utfallet i regulerkraftmarkedet avhenger
nemlig bl.a. av i hvilken grad faktisk produksjon avviker fra den planlagte, og i
hvilken grad faktisk forbruk avviker fra prognosene. Avvik er normalt fordi det
går mellom 12 og 36 timer fra klarering i spotmarkedet til driftstimen. I løpet av
den tiden er det store muligheter for betydelige temperatursvingninger, spesielt
om vinteren, samt endringer i uregulert produksjon. I tillegg er det slik at mange
aktører leverer bud for helga, og den påfølgende mandagen, på fredag, noe som
gjør planleggingshorisonten lenger og muligheten for "feiltilpasninger" storre.
I timer med kapasitetsknapphet vil det imidlertid også være knapphet på regulerkraft og økt sannsynlighet for opprcgulering. Markedet kan være tynt, og aktører
kan i prinsippet spekulere i at de vil bli enetilbydere (eller i hvert fall en av få) i
rcgulcrkraftmarkedet. Statnett opplyser imidlertid at de følger nøye med og slår
ned på uregelmessigheter. Siden alle aktørene er palagt a melde produksjon og
forbruk i balanse, er det lett a avslore om enkelte aktører systematisk melder i
ubalanse i den enc eller den andre retningen.
Opsjonsmarkedet for effektreserver gir aktørene mulighet til a selge reserver til
Statnett. Disse reservene kan ikke bys inn i spotmarkedet på dagtid. En produsent
som vurderer a utove markedsmakt gjennom
holde tilbake kapasitet, kan i
prinsippet selge denne kapasiteten til Statnett og dermed få betalt for den kapasiteten han uansett ville ha holdt tilbake, samtidig som han ikke kan beskyldes for
å utøve markedsmakt. På den annen side kan det være strategisk gunstig at andre
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aktørers kapasitet bindes opp på denne måten, fordi det gir en mindre elastisk
residualctterspørse 1.
Statnett har få alternative metoder til opsjonsmarkedet, dersom de skal skaffe seg
reserver på mest mulig effektive måte, og bestemmer også ensidig hvor mye
kapasitet de skal kjøpe inn for en periode.
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5

Indikatorer for
markedsmakt

5.1

Måling av markedsmakt

Tradisjonelt måles graden av markedsmakt i ct marked enten ved hjelp av
indekser som måler markedskonsentrasjonen der høy konsentrasjon kan tolkes
som ct grunnlag for a utove markedsmakt
eller ved a male forskjellen mellom
markedspriser og grensekostnad, dvs. prispåslaget. Konsentrasjonsindekser brukes
ofte som grunnlag for a vurdere om oppkjøp og fusjoner øker muligheten for bruk
av markedsmakt, mens prispåslag brukes for å måle i hvilken grad markedsmakt
er utøvd i ct marked. Simuleringsmodeller brukes også for å beregne graden av
markedsmakt, i fonn av prisøkning, etter at en potensiell fusjon eller ct oppkjøp er
gjennomført.

5.1.1

Konsentrasjonsindekser

I henhold til Tiro le ( 1998) fins det tre tradisjonelle konsentrasjonsindekser: The
m-firm concentration ratio', The Entrophy index og Herfindahl-Hirschman
indeksen (HHI).
'The m-firm concentration ratio (CRm) maler konsentrasjonen i markedet med n
produsenter summere de m høyeste markedsandelene i industrien. Johnsen m.fl.
( 1999) anvender for eksempel dette målet på det nordiske markedet med m = I og
m = 4 selskap.
"The Entrophy index" (CRc) beregnes som summen av alle produsentenes
markedsandeler ganget med logaritmen til de respektive andelene. CRc måler
denned graden av konsentrasjon i hele markedet. Vi har ikke sett at dette målet
har blitt benyttet for å måle markedskonsentrasjon i kraftmarkedet.
HHI er et mye brukt konsentrasjonsmål. Det benyttes for eksempel i vurderinger
av ervervssaker i USA. HHI beregnes ved a summere de kvadrerte individuelle
markedsandelene til alle produsenter i markedet. HHI-indeksen er brukt til a
illustrere at det kan være grunn til bekymring når det gjelder graden av
konsentrasjon i det nordiske markedet, jf. Nordic Competition Authorities (2003).
Her er det også gjort beregninger av HHI som tar hensyn til krysseierskap og
graden av cicrmcssig kontroll over kapasitet i andre selskaper.
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Et sentralt ankepunkt mot a bruke konsentrasjonsindekser som mål på markedsmakt i kraftmarkedet, er at de ikke inneholder informasjon om ettersporselselastisiteter (Borenstein m.fl., 1999). Andersson og Bergman ( 1995) viser at
mulighetene til a utove markedsmakt er sterkt relatert både til ettersporselselastisiteten og til antallet konkurrerende produsenter i markedet. ECON (2001)
viser ved hjelp av modellsimuleringer at endringer i konsentrasjon også kan gi
store endringer i kraftflyt og handelsstrømmer, og dermed utnyttelse av
overføringskapasiteten. Dette illustrerer en ytterligere svakhet, nemlig at
konsentrasjonsindeksene heller ikke tar hensyn til tilbudselastisiteten. Delvis som
respons på kritikken er det utviklet en HHI-indeks for kraftmarkedet som
korrigerer for at det er noen av aktørene som har (mye) kapasitet som ikke er
regulerbar og som dermed ikke bidrar til elastisitet i rcsidualettcrspørsclen.

Relevant marked
HHI-beregningene for det nordiske kraftmarkedet viser at konsentrasjonen er
urovekkende høy når man studerer hvert markedsområde for seg, men at det
nordiske markedet under ett er lite til moderat konsentrert. Dette peker på et annet
omstridt punkt i beregninger av konsentrasjonsindekser, nemlig avgrensning av
det relevante markedet.'
Den geografisk dimensjonen er særlig relevant for kraftmarkedet i Norden. På den
enc siden har vi ct felles nordisk marked, men på den andre siden er det
flaskehalser i overføringsnettet som begrenser den geografiske utstrekningen til
markedet i perioder. De spesielle egenskapene ved den fysiske overføringen av
elektrisk kraft, gjør at handel og transport av elektrisk kraft skiller seg fra handel
med de fleste andre varer. I prinsippet endrer markedssituasjonen, og markedsomfanget seg time for time. Dette tilsier at vi må være oppmerksomme på
utnyttelsen av overføringskapasiteten, både når det er synlige flaskehalser, og når
det ikke er flaskehalser, men kapasiteten utnyttes opp mot det maksimale.

5.1.2

Lerner-indeks

Lerner-indeksen, L, måler avviket mellom markedsprisen og de marginale
produksjonskostnadene.
Indeksen måler dermed avvik fra den perfekte
frikonkurranseløsningen. L er definert som andelen av markedsprisen som ikke
forklares av grensekostnaden:

p-mc
L=--P

p er markedspris og me er grensekostnad. Verdiene pa indeksen ligger mellom 0
og 1. Dersom markedsprisen er tilnærmet lik grensekostnaden vil verdien på
Lerner-indeksen være nær null. Hvis markedsprisen er dobbelt så høy som
grensekostnadene, vil indeksen være 0,5. V cd verdier nær l utgjør grensekostnadene en forsvinnende liten andel av markedsprisen.

l+

En oversikt over konsentrasjonen i markedsomradene er gitt i vedlegg I, tabell v1.2 - vl.4.
Konsentrasjonen er mye høyere for hvert enkelt markedsområde enn for Norden sett under ett. Det
kommer av at de store aktørene, av historiske årsaker. typisk er sterkt representert i hvert sitt
markedsområde.
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Ideen bak Lerner-indeksen er at i ct frikonkurransemarked vil markedsprisene
være lik grensekostnadene, indeksen måler dermed avvik fra den perfekte
frikonkurranseløsningen. Dette avviket kan skyldes markedsmakt, men det kan
også skyldes at markedet er ineffektivt, for eksempel på grunn av regulering eller
markedsdesign. I tillegg vil det også i frikonkurranse oppstå avvik mellom grensekostnader og markedspris, hvis markedet er på kapasitetsgrensen. Da ser vi
knapphetspriser og ikke nødvendigvis markedsmakt. Disse forholdene tilsier at
man ikke uten videre kan tilskrive hele differansen mellom markedspris og
grensekostnad som markedsmakt, uten a vurdere om det er andre årsaker til
avviket.
I den sammenhengen diskuteres det hvorvidt frikonkurranseprisen er en god målestokk eller ikke. Enkelte miljø hevder at frikonkurranseprisen er en for streng
målestokk, fordi noe markedsmakt alltid vil eksistere, mens andre miljø hevder at
det finnes mange marked uten markedsmakt, og prisen bestemmes av grensekostnadene i produksjonen, for eksempel innen jordbruk og naturressurser.
Et problem med Lerner-indeksen er at tilgangen til detaljert informasjon om
selskapenes kostnadsstruktur, som behøves for å beregne grensekostnadene, som
regel er begrenset. I kraftmarkedet vil beregninger av grensekostnader være
spesielt komplisert for vannkraftverk, ettersom grensekostnaden i stor grad består
av vannverdien, eller tapet ved å ikke kunne produsere på ct senere tidspunkt.
Vannverdien til hvert enkelt selskap påvirkes av selskapets forventninger om
fremtidig prisnivå og tilsig, i tillegg til dagens magasinfylling. Vannverdien er
dermed en subjektiv størrelse, i motsetningen til grensekostnadene i ct termisk
kraftverk som i stor grad bestemmes av brcnsclskostnadcr og teknologien til det
aktuelle selskapet.
Lerner-indeksen kan enten beregnes ved hjelp av historiske data, og da fortelle om
markedsmakt har blitt utøvd, eller den kan beregnes på basis av modellsimuleringer av en fremtidig markedssituasjon. Slike beregninger er bl.a.
presentert i Wolfram (1999), Borenstein m.fl. (2001) og Joskow og Kahn (2002).

5.2

Markedsmakt i et vannkraftsystem

HHI og andre konsentrasjonsindekser er ct utgangspunkt for a vurdere om det er
grunnlag for å undersøke konkurranseforholdene i markedet nærmere. Ulike
beregninger av konsentrasjonsindekser har gitt grunnlag for bekymring om
konkurransesituasjonen i markedet, og det neste steget, som er hovedtema for
dette prosjektet, er å foreslå indikatorer for å måle om markedsmakt faktisk også
blir utøvd i markedet. Vi skal derfor ta utgangspunkt i Lerner-indeksen i den
videre analysen.

5.2.1

Lerner-indeks i et vannkraftsystem

Når vi skal beregne Lerner-indekser i et vannkraftsystem, kompliseres bildet av at
det ikke er like rett frem å gjøre anslag for grensekostnaden som for termiske
produsenter. Den viktigste grunnen til det, er som nevnt, at vannkraftprodusentenes grensekostnad ikke bestemmes av objektive kostnadskomponenter
som det kan innhentes data for fra offentlige kilder, men av vannverdien, som er
en forvcntningsstørrelsc.
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Estimering av vannverdi
Vannverdien er ikke en objektiv størrelse, og, som vi har sett, varierer den over
året og mellom produsenter og anlegg, jf. kapittel 4. Videre endrer den seg over
tid med endringer i temperatur- og tilsigsforvcntningcr. I perioder med stor
usikkerhet, som på slutten av høsten 2002, og som vi også har sett tegn til høsten
2003, kan forventningene om fremtidige priser endre seg mye fra dag til dag.
La oss ta utgangspunkt i tilpasningen i en gitt time. Hvis en vannkraftprodusent
bestemmer seg for å holde tilbake produksjon i en time med høy last fordi han vet
(forventer) at konkurrentene enten
• har utnyttet sin kapasitet (nesten) fullt ut,
• har høy marginal vannverdi for ytterligere produksjon, eller
• velger å ikke by inn mer kapasitet eller velger å by inn ytterligere kapasitet
til en høy pris,
vil han oppnå en høyere pris på all sin produksjon i den timen. Det vannet som
holdes tilbake, kan enten produseres senere samme døgn, eller i påfølgende
perioder. Dersom konkurrentene er pristakere, vil elastisiteten i residualetterspørselen være høy i timer med lav last, og økt produksjon i disse timene vil
vanligvis ikke gi stor prisreduksjon. Dersom økt produksjon i påfølgende lavlastpcriodc (f.eks. natt) skulle gi ct stort prisfall, kan vannet spares til senere timer
(f.eks. neste dag eller neste uke). Det betyr at vi kan anta at prisene i lavlast ikke
avviker vesentlig fra produsentenes vannverdivurdering. Dersom effekten av
tilbakeholdt vann er stort prisfall og (mye) større sannsynlighet for overløp, vil
incentivene til å utøve markedsmakt være (mye) svakere enn dersom lav lastprisen
påvirkes i liten grad.
På bakgrunn av dette resonnementet konkluderer vi med at prisnivået i lavlasttimcne (samme dag/døgn/uke) sannsynligvis er et godt mål på den marginale
vannverdien i markedet (på kort sikt). Det betyr igjen at det kan være en god
tilnærming å bruke for eksempel gjennomsnittet av de 6 timene som har lavest
pris som ct anslag for vannverdien i et døgn. Bakgrunnen for å velge disse timene,
er at lasten som regel er lavest, og relativt konstant, de 6 timene midt på natten
(24-5). Vi vil likevel ikke låse oss til noen bestemte timer hvert døgn, fordi
variasjoner i lasten for eksempel kan føre til at det er andre timer som har lavest
pris og som i så fall er alternativet dersom vann holdes tilbake.
Vi har sett på hvordan anslaget på vannverdikurven ser ut når vi bruker de 6
laveste timene hvert døgn for perioden 1. januar 2002 til høsten 2003. Analysen
viser at vi får en relativt jevn utvikling i vannverdien, noe vi ville forvente, men at
det også er perioder/dager der vi ikke treffer riktig. Tilsynelatende blir feilen størst
når nattepriscnc er svært lave i våte perioder med lav last. Det er relativt lett å
avsløre disse tilfellene ved å se på kombinasjoner av pris og kvantum, i sammenheng med prisnivå og sesong (se kapittel 6).
Ut fra teorien kan vi imidlertid anta at den realiserte (lavlast)prisen i våte perioder
vil ligge under (den generelle) vannverdien i disse timene. I disse periodene vil
ikke produsentene øke produksjonen om natta (i lavlast) fordi det vil føre til
ytterligere prisfall. Det betyr at det ikke er inntekten i disse timene som er
alternativverdien av vann som eventuelt holdes tilbake om dagen, men tvert imot
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det man kan forvente å få for vannet på ct senere tidspunkt, når markedsprisen
ligger på den flate (tilnærmet horisontale) delen av vannverdikurven.
Dersom vi anslår vannverdien for lavt, betyr det at vi får utslag på indeksen når
det egentlig ikke er grunnlag for det (p-mc blir for stor fordi anslaget på me er for
liten). I utgangspunktet ønsker vi oss ct så presist mål som mulig, og har derfor
vurdert ulike metoder for å ''luke ut'' de tilfellene der vannverdianslaget (åpenbart)
er for lavt. De alternative vi har vurdert er a glatte ut vannverdikurven ved bruke
ct glidende gjennomsnitt, a bruke anslag for grensekostnaden i ct (effektivt)
kullkraftverk, eller å bruke terminprisene.
Rullerende gjennomsnitt
Vi velger å ikke bruke det rullerende gjennomsnittet over flere dager, fordi det vil
glatte ut utviklingen i vannverdianslag også når det ikke er klare grunner til at 6timcrsanslagct er feil. I våte perioder vil det dessuten bidra til å redusere
vannverdianslaget på dager med vannverdianslag over gjennomsnittet, slik at en
slik korreksjon kan også kan gi flere feilutslag på indeksen.
Kullkraftkostnad
Nærmere bestemt vil det vannet man har mulighet til å spare, i de fleste tilfeller
kunne produseres til en pris som tilsvarer de variable kostnadene i ct effektivt
kullkraftverk i Danmark. Dette taler for å bytte ut vannverdianslag beregnet vha.
6-timersmetoden''
med en beregnet grensekostnad i effektiv kullkraft i de
tilfellene der "6-timersprisen
ligger under kullkraftkostnaden. Korreksjon av
vannverdianslaget med kullkraftkostnad vil bare slå inn i perioder/dager da
prisene er lave, dvs. det er en korreksjon som bare påvirker vannverdianslaget i de
dagene det er størst sannsynlighet for at vi anslår vannverdien for lavt.
Terminpris
Et aktuelt alternativ kunne være å bruke terminprisene, siden de eksplisitt er ct
uttrykk for markedets forventninger om fremtidige priser. Det er flere haker ved
dette:
• Hvilkc(n) terminpriser skal brukes? Terminpriser noteres for opptil tre år
frem i tid. De fleste aktører vil ikke kunne spare vann i en så lang periode. I
det hele tatt vil sparemuligheten variere mellom magasiner og aktører. På
kort sikt er det imidlertid grunn til a tro at de fleste vil sikte seg inn mot en
tilpasning på den flate delen av tilbudskurven (vannverdikurven).
• Terminmarkedet er tildels svært tynt, og det gjelder særlig i perioder med
stor usikkerhet. Vinteren 2002/2003 var det for eksempel liten omsetning i
terminkontraktene, og dermed svært usikkert i hvilken grad terminmarkedet
gjenspeilte aktørenes forventninger på en adekvat måte.
• Skal vi bruke terminmarkedet, i hvert fall terminpriser på lang sikt, må vi ha
en oppfatning av hvilke diskonteringsrenter og risikovurderinger aktørene
legger til grunn (for å sammenligne dagens sikre inntekt med fremtidens
usikre).
Figur 5.1 viser hvordan våre vannverdianslag (basert på de 6 laveste prisene og
korrigert for kullkraftkostnad) utvikler seg fra sommeren 2002 (Uke 30) til
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vårløsningen 2003 (Uke 12). Terminprisene som er referert er for produksjon om
henholdsvis 1 uke, 4 uker, 8 uker og 12 uker. De nederste kurvene viser
differansen mellom vannverdianslaget og de respektive terminkontraktene fredag i
angjeldende uke.
I begynnelsen av perioden, da prisene var lave og været forutsigbart, er det relativt
godt samsvar mellom de ulike estimatene. Vårt vannverdianslag ligger under
terminprisene, noe som ikke er så overraskende, både fordi man må regne med ct
visst risikotillegg ved å vente og fordi vi har brukt et relativt effektivt kullkraftverk som korreksjon. Dermed er det større sannsynlighet for at vi undervurderer
magasincringscvncn og dermed vannverdianslaget, enn omvendt.
I høyprisperioden er det åpenbart stor usikkerhet i markedet, noe som reflekteres
både i terminprisene og i våre vannverdianslag. Utover våren viser vannverdianslaget faktisk en glattere utvikling enn terminprisene gjør.

Sammenligning av utvikling i vannverdanslag og utvikling i
ulike terminpriser. Uke 30-02 til Uke 12-03

Figur 5.1
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Konklusjon
Vannverdien anslås på basis av de 6 laveste prisene i et døgn, evt. korrigertfor en
beregnet kullkraftkostnad
Grensekostnaden for vannkraftprodusentene er lik vannverdien. Vannverdianslaget for hvert døgn beregnes ved ta gjennomsnittsprisen for de 6 laveste
prisene i samme døgn. Dersom vannverdianslaget er lavere enn (den løpende)
variable kostnaden i ct effektivt kullkraftverk (i Danmark), brukes kullkraftkostnaden som ct mål på vannverdien i det døgnet, dvs. som et anslag for me i
Lerner-indeksen.

5.2.2

Indeksberegninger pr. time eller pr. dag?

I utgangspunktet vil den foreslåtte indikatoren beregnes for hver time, men det
kan være hensiktsmessig a gjore omregninger pr. dag for å gjøre det løpende
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overvåkningsarbeidet enklere og mer oversiktlig. V cd beregninger for hver dag
kan indikatoren for eksempel beregnes som gjennomsnittet av de 6 eller 8 timene
som har høyest pris. Et annet alternativ er å beregne en Dagsindeks som er
summen av avvik, og så eventuelt i neste omgang gå inn på enkeltobservasjoner
dersom summen overstiger en viss verdi. I så fall vil vi få utslag både når det er
særlig høye priser i noen ra enkelttimer, eller når prisen heves mindre, men i
mange timer. Vi mener det siste kan være en god ide, fordi vi da unngår tilfeldige
utslag av at vi trekker ut et bestemt antall timer for hver dag. (Databehovet er
naturligvis større når vi beregner for enkelttimer, men det spiller antagelig mindre
rolle når vi rar automatisert databehandlingen.)
I noen timer vil vannverdianslaget være høyere enn markedsprisen, enten fordi
timen inngår i vannverdianslaget (snitt av 6 laveste), eller fordi vannverdien settes
til kullkraftkostnaden. For å unngå at dette skal ra stor betydning for Dagsindeksen, foreslår vi at den beregnes på basis av de 18 timene som ikke inngår i
vannverdianslaget, og at prisen settes til vannverdianslaget i øvrige timer som har
pris lavere enn vannverdianslaget.
Dagsindeksen blir da

L dae _'
la
·

-+p mc
7

«

,

hvor mca = snittet av de 6 timene som har lavest pris i dognet, eventuelt
kullkraftkostnaden hvis den er høyere. Vi forutsetter at timene ordnes stigende,
slik at time 7 er timen med 7cndc laveste pris og time 24 er timen med høyest pris.

Kritisk verdi
Lerner-indeksen alene vil ikke bare identifisere situasjoner der det utøves
markedsmakt. Det kan også være andre grunner til at prisen i høylast er høyere
enn prisen i lavlast (vannverdien).
• Korreksjon vha. kullkraftkostnad, slik vi har foreslått, kan gi for lavt
vannverdianslag, i hvert fall i noen perioder.
• Vannverdikurven er antagelig svakt stigende, slik at det også i normale
perioder preget av fri konkurranse, vil være en viss prisforskjell mellom dag
og natt
• Det kan være start/stopp kostnader eller reguleringskostnader som medfører
at anlegg som bare brukes om dagen (eller reguleres opp om dagen) må ha
en pris som ligger litt over vannverdien for å produsere
• Innmatingstariff/tapsledd varierer med lasten, noe som medfører høyere
produksjonskostnader om dagen
• Produksjonen ligger på kapasitetsgrensen, slik at markedet må klareres på
etterspørselssiden ( eller ved import av produksjon med en høyere pris).
Til sammen betyr dette at vi bør tillate ct visst prisavvik mellom lavpristimer og
høypristimer før vi setter i verk nærmere undersøkelser. Det er mange varierende
forhold som påvirker den underliggende situasjonen i kraftmarkedet. Dels vil
sesongvariasjoner i forbruk, tilsig og vindforhold føre til at produksjonsnivå,
handel og priser varierer over året. Store årlige variasjoner, særlig i tilsiget til
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vannkraftsystemet, gjør at prisnivået i markedet varierer sterkt fra år til år. Utfall
eller redusert kapasitet på utvekslingskabler, bidrar også til endringer i markedssituasjonen. Dette medfører at vi vil ha perioder der gjennomsnittsprisen faller
under 100 NOK/MWh til perioder der den kan bli over 800 NOK/MWh, som vi
har sett. I enkelttimer kan prisen bli enda høyere. Det har vi eksempler på fra bl.a.
Jylland. I tillegg må vi ta hensyn til at vi må regne med en del støy i
markedstilpasningen (se avsnitt 5.2.5).
I utgangspunktet har vi forsøkt oss med en kritisk verdi på indeksen på 1,8.
Verdier over 1,8 betyr da at det gjennomsnittlige prispåslaget i de resterende 18
timene er over 10%. En kritisk verdi på 1,8, satt med utgangspunkt i at
prispåslaget kan være innenfor 10% i gjennomsnitt over 18 timer vil imidlertid
kunne skjule situasjoner der:
• Noen få timer har veldig høy pris, mens de øvrige ligger på vannverdi
Hvis prisene bare er over vannverdien i tre eller seks timer, kreves det et
prispåslag på henholdsvis 60 og 30 % i disse timene for at gjennomsnittet over 18
timer skal komme over 1,8 (gitt at påslaget er null i de øvrige timene).
• Det er mange timer med moderat prispåslag, men med stor spredning
Det siste er neppe et stort problem, men kan være det i perioder der prisnivået (og
vannverdianslaget) er høyt. Er vannverdianslaget for eksempel beregnet til 500
NOK/MWh, tillater" vi en gjennomsnittlig prisokning pa 50 NOK/MWh i de 18
øvrige timene uten a gjore nærmere undersøkelser.
Vi kan altså identifisere to typer problemer med treffsikkerhet som kan oppstå når
vi bruker den skisserte tilnærmingen med en Dagsindeks:
• Vi fanger ikke opp noen tilfeller som kan indikere markedsmakt, dvs.
prispåslag langt fra kapasitetsgrensen og dager med noen få timer med svært
høye prispåslag.
• Vi fanger opp en del tilfeller som ikke indikerer markedsmakt, dvs. dager
med for lav vannverdi eller samfunnsøkonomisk riktig effektprising pga.
full kapasitetsutnyttelse.
I det følgende skal vi drøfte nærmere noen mulige måter å justere indeksberegningene og fastsettelsen av kritisk verdi på. Den viktigste problemstillingen
er hvordan vi justerer for markedsmaktsituasjoner
som ikke fanges opp av
indeksen. Situasjoner som urettmessig fanges opp kan vi sjekke ut i neste steg. Av
hensyn til ressursbruken ønsker vi imidlertid ikke en indeks som fanger opp altfor
mange situasjoner heller.
Det er vanskelig a si hvor store disse problemene er, dvs. hvor treffsikker
indeksen generelt er. En grunn til det, er at vi jo ikke kjenner i detalj det terrenget
som vi beskriver. Vi har også først og fremst rettet inn analysen mot situasjonen i
2002 og 2003. Selv om det har vært store variasjoner i prisbildet i denne perioden,
er utfallsrommet i markedet over en lang periode langt større. I tillegg er markedet
i endring, bl.a. pga. endringer i kapasitetssammensetningen
og tilstramming i
markedsbalansen. En analyse av treffsikkerheten på eldre historiske data vil
dermed ikke nødvendigvis gi noen god indikasjon om treffsikkerheten fremover.
Uansett mener vi det vil være hensiktsmessig
å evaluere overvåknings48
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indikatorene med jevne mellomrom og justere prosessen i forhold til erfaringer
som høstes underveis.

Justering av kritisk verdi
Vi forventer å finne flere utslag over kritisk verdi når vannverdianslaget er lavt
enn når det er høyt.
For lavt vannverdianslag?
Vi har forsøkt å korrigere for for lave vannverdianslag ved å bytte ut anslag som
er lavere enn kullkraftkostnaden med kullkraftkostnad. I gjennomgangen av data
for sommeren 2002 viser det seg at denne korreksjonen tildels slår inn, men vi får
likevel svært mange Dagsindekser over kritisk verdi. Dette skjer i en markedssituasjon der det er vått og høye magasinfyllinger, og markedsprisene er lave,
rundt 10-12 ore/kWh. Da skal det relativt lite til før indeksen slår ut, pga.
prosentregelen. Gitt at prispåslaget i så fall er lite, og vi tar høyde for at det
korrigerte vannverdianslaget er for lavt (det er i hvert fall ikke for hoyt), kan det
være grunn til å vurdere om dette er situasjoner det er verdt å bruke mye ressurser
på å analysere. Skulle man ha en hypotese om utøvelse av markedsmakt
sommeren 2002, vil den dessuten antagelig helle mer i retning av å anta at
produsentene produserte for mye for å øke sannsynligheten for knapphet senere
enn at de holdt tilbake produksjon.
Forslag: Sette kritisk verdi ut fra en 'tillatt" prisforskjell pa 20 NOK/MWh. Det
betyr at kritisk verdi blir høyere enn 1,8 for vannverdianslag under 200
NOK/MWh. For vannverdianslag på I 00 NOK/MWh blir kritisk verdi f.eks. 3,6.
Hoyt prisniva (vannverdi) "tillater " hoye prispaslag
I den andre enden av skalaen kan vi sette en øvre grense for det høyeste tillatte
prispåslaget (i NOK/MWh) når prisnivået er høyt. Setter vi for eksempel grensen
til 50 NOK/MWh, blir kritisk verdi for Dagsindeksen lavere enn 1,8 når vannverdianslaget er over 500 NOK/MWh. Til sammen gir disse to begrensningene en
sammenheng mellom kritisk verdi og vannverdianslag som vist i figuren under.
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Kritisk verdi for Dagsindeks for ulike vannverdianslag

Figur 5.2
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Mens vi kan argumentere for å tillate en minste prisforskjell på 20 NOK/MWh på
basis av historiske prisdata, er det vanskeligere å sette en objektiv verdi for den
største tillatte prisforskjellen. Et prispåslag på 50 NOK/MWh i gjennomsnitt over
18 timer, kan dekke over noen få timer med svært høye priser. Vi foreslår derfor å
supplere Dagsindeksen med en PP-indeks, der PP står for prispåslag, evt. Peak
Price. Denne er nærmere beskrevet i neste avsnitt.

5.2.3

PP-indeks

For å fange opp situasjoner der det bare er noen få eller en enkelt time med svært
høye priser, foreslår vi i tillegg til Dagsindeksen å rapportere det prosentvise
prispåslaget på vannverdianslaget i den timen som har høyest pris. Denne verdien
vil gi en indikasjon på om det er få spisslasttimer eller små prispåslag som gjør at
vi ikke får utslag på den generelle Dagsindeksen, og i tillegg for de dagene der
vi får utslag indikere om det er enkelttimer eller generelle prispåslag om dagen
som gir utslag.

PP,_Pa«

-

me

mc d

PP-indeksen beregnes alts& ogsa for hver dag, og slik at mca er lik
vannverdianslaget for angjeldende dag, g par er maksimalprisen samme dag.

5.2.4

Korreksjon for kapasitetsutnyttelse

Som nevnt kan det også hende at vi ønsker å korrigere indeksberegningen for
kapasitetsutnyttelse. Dette fordi en heving av prisen langt fra kapasitetsgrensen
kan være ct mer alvorlig uttrykk for markedsmakt enn høyere pris nær kapasitetsgrensen. Den foreslåtte indeksberegningen korrigerer ikke for ulikheter i
kapasitetsutnyttelse; indeksen er like høye for samme prisobservasjon uansett
kapasitetsutnyttelse i gjeldende time.
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Hvis vi skal korrigere for kapasitetsutnyttelsen, vil vi gjerne at denne faktoren
skal blåse opp indeksen når vi er langt fra kapasitetsgrensen. Begrunnelsen for
det, er at det i og for seg er mer markedsmakt hvis prisen er høy i en time med lav
kapasitetsutnyttelse enn i en time med høyere kapasitetsutnyttelse. Lernerindeksen vil i seg selv ikke skille mellom de to tilfellene.
En mulig måte å gjøre det på er

agjore følgende

korreksjon :

L, - 1 « ?KK

Der L er Lerner-indeksen, Ker tilgjengelig kapasitet og k er kapasitetsutnyttelsen
(produksjonen i en gitt time eller gjennomsnittsproduksjonen i noen utvalgte
timer).
Dvs. at det første leddet er null eller mindre hvis forskjellen mellom lavpristimene
og høypristimene er mindre enn 10%. Da bryr vi oss ikke om kapasitetsutnyttelsen. Kapasitetsleddet er lik 1 hvis det er full kapasitetsutnyttelse og 2 hvis
all kapasitet er ledig. Kapasitetsfaktoren blåser dermed indeksen opp slik at den
for ct gitt prispåslag blir høyere jo mer ledig kapasitet det er i markedsområdet.
Begrunnelsen for det er at vi da ser alvorligere på en situasjon med mer enn I 0%
prispåslag hvis kapasitetsutnyttelsen er lav, enn hvis kapasitetsutnyttelsen er høy.
Vi får altså her utslag på indeksen dersom prisforskjellen over døgnet er over
10%, også i de tilfellene der vi ligger på kapasitetsgrensen.

Tabell 5.1

Eksempler på indeksverdier med og uten kapasitetskorreksjon

Lerner-indeks

Kapasitetsutnyttelse

Kapasitets/edd

Le-indeks

0,1

0,5

1,5

0,15

0,05

0,8

12

0,06

0,05

0,3

1,7

0,085

0,25

1

0,25

0,8

0,25
12

0,3

Vi ser altså at indeksen gir større utslag for samme prisforskjell når kapasitetsutnyttelsen er lav.
Det viser seg at det er vanskelig å få gode data for tilgjengelig kapasitet i de ulike
markedsområdene time for time. Produsentene er ikke pliktige til å melde fra om
kapasitet som er ute eller anlegg som må kjøre med redusert kapasitet. Det er
dessuten vanlig å melde inn omtrent så mye kapasitet som man tror er nødvendig.
Det betyr at man for eksempel ikke tar seg bryet med å melde inn all kapasitet i
perioder med lav last (sommer/natt). Av og til hender det at markedet til sammen
undervurderer forbruket om natta, og da kan vi se at prisene blir høyere om natta
enn om dagen. (Det var også en slik forklaring som ble gitt for de høye prisene
som ble observert på Jylland august 2003.) Denne atferden innebærer at kapasitet
i praksis blir holdt tilbake, og at prisene noen ganger blir høyere enn de skulle
vært, og det sier seg selv at det er en situasjon som også kan utnyttes. Vi skal også
se i noen av beregningseksemplene i neste kapittel at dette kan ha betydning for
prisdannelsen i markedet.
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Det er mulig at praksisen med a ikke melde inn all tilgjengelig kapasitet vil endre
seg i fremtiden, og etter vår oppfatning bør det vurderes om det skal innføres en
forpliktelse til amelde inn all tilgjengelig kapasitet i spotmarkedet.

5.2.5

Hvor "perfekt" vil indeksberegningene være?

Indeksberegningene vil ikke være perfekte. Det er en rekke grunner til at vi må
regne med en del støy i markedstilpasningen:
• Ikke alle aktorer er like ''profesjonelle".
De fleste aktørene tar utgangspunkt i en produksjonsplan for en kortere eller
lengre periode når de legger inn sine bud i markedet. Mindre aktører kan til og
med tenkes a legge inn bud uavhengig av markedsprisene, og med utgangspunkt i sine kontraktsforpliktelser.
• Aktørene gjør en avveining mellom kostnader og nytte ved å beregne svært
nøyaktige vannverdikurver og a oppdatere dem ofte.
Store aktører har gjeme tilgang til ct omfattende modellapparat og store
mengder data, og kan beregne vannverdikurver for hvert enkelt magasin
og/eller anlcgg. De har også ressurser til a oppdatere beregningene ofte.
Mindre aktører har ikke ressurser til a gjore like nøyaktige beregninger, og
legger inn bud i henhold til en produksjonsplan som er utarbeidet med
utgangspunkt i prisforventninger for ulike timer i kommende døgn. Dette
innebærer bl.a. at man ikke tar seg bryet med å by inn all kapasitet hvis man
forventer at prisene vil bli så lave at man ikke vil onske a produsere til full
kapasitet. (For eksempel at sannsynligheten er svært liten for at prisene skal
bli så høye om natta at man vil ønske å produsere - man får produsert det
vannet man ønsker i løpet av dagen da prisene er noe høyere.) Dette kan som
tidligere nevnt, føre til rare prisbilder, for eksempel at prisene blir høyere om
natta enn om dagen dersom produsentene 'bommer'.
• Bud for søndag og mandag legges inn på fredag.
Dette medfører at flere produsenter ikke får oppdatert sine bud i forhold til ny
informasjon om for eksempel kabelbrudd, temperaturutvikling og tilsig. Vi
kan derfor forvente 'rarere' distribusjoner av pris/kvantumsplott søndag og
mandag enn de øvrige dagene. Dette inntrykket bekreftes også av data.
• Kostnadsfaktorer som varierer over døgnet
Endelig vil det være kostnadskomponenter som ikke fanges opp i indikatorberegningene, men som spiller en rolle for tilpasningen. Eksempler på slike
forhold er opp- og nedreguleringskostnader,
variasjoner i nettariffer over
døgnet, etc.

5.3

Videre undersøkelser

Så langt har vi konsentrert oss om utforming av en indeks som skal brukes til å
plukke ut dager med mistenkelig prisdannelse. Som nevnt regner vi med plukke
ut en del dager hvor det ikke er grunnlag for mistanke om markedsmakt, men også
noen hvor det er grunnlag for a undersoke bakgrunnen for prissettingen nærmere.

a
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5.3.1 Kapasitetsutnyttelse
Det kan godt hende at vi rar utslag på indeksene (særlig PP-indeksen, men også
Dagsindeksen) pga. effektknapphet, dvs. at prisen er høy fordi produksjonen skjer
på kapasitetsgrensen. Da skal skyggeprisen på effektskranken reflekteres i
markedsprisen i tillegg til vannverdien. Det er derfor nyttig å skille ut situasjoner
der det er produksjon på eller svært nær kapasitetsgrensen som gir utslag på
indikatorene.
Ideelt sett burde det være mulig å få ct ganske presist mål på kapasitetsutnyttelsen
i markedet. Det er i utgangspunktet relativt presis informasjon tilgjengelig om
hvor mye installert effekt det er i markedet og i de ulike markedsområdene. Over
året og i ulike situasjoner vil det imidlertid variere hvor mye av den installerte
kapasiteten som er tilgjengelig for markedet.
Tilgjengelig kapasitet varierer pga. en rekke forhold, for eksempel påvirkes
fallhøyden av magasinnivået og omfanget av uregulert produksjon. Det innebærer
at tilgjengelig kapasitet varierer med
• Årstid: Tilgjengelig kapasitet om vinteren lavere enn om sommeren
• Tørrår/våtår: I tørre år med lave tilsig kan tilgjengelig kapasitet være enda
lavere
Andre forhold som medfører at tilgjengelig kapasitet varierer er:
• Revisjoner og uforutsette driftsproblemer: fra tid til annen må kapasitet tas
ut for vedlikehold og reparasjoner. Noen ganger er dette planlagt, mens det
andre ganger kan skyldes uhell eller uforutsette omstendigheter
• Kapasitet er bundet opp til Regulerkraftmarkedet
opsjonsmarkcd, se vedlegg I)

(Statnctts regulcrkraft-

• Mindre, lokale nettbegrensninger innenfor ct prisområde som håndteres med
motkjøp
Uten å ha relativt detaljert informasjon om disse forholdene, er det vanskelig å
avgjøre i hvilken utstrekning høye høylastpriser skyldes (riktig) effektprising eller
at kapasitet holdes tilbake fra markedet. I mange av de situasjonene vi har sett på,
skjer produksjonen åpenbart langt fra kapasitetsgrensen (se kapittel 6).

Konklusjon
For å etablere et effektivt overvåkningssystem foreslår vi at det settes i gang en
prosess for å kartlegge tilgjengelig kapasitet og variasjoner i kapasitet nærmere,
og at det vurderes å innføre en plikt for aktørene til å rapportere inn tilgjengelig
kapasitet til enhver tid. Det må også presiseres nærmere hvordan tilgjengelig
kapasitet skal defineres. Det kan for eksempel stilles krav om at all tilgjengelig
kapasitet skal bys inn i spotmarkedet.

5.3.2 Handelsmønster og kapasitetsutnyttelse i
overføringsforbindelsene
Dersom produksjonen i de norske markedsområdene skjer på kapasitetsgrensen,
innebærer det at det ikke utøves markedsmakt på kort sikt. All kapasitet er budt
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inn i markedet, og prisen bestemmes av importen og tilpasninger pa ettersporselssiden. En svært høy høylastpris kan derfor komme av at svært dyr kapasitet for
eksempel i Sverige må tas i bruk i topplasttimer. Årsaken kan også være markedsmakt i Sverige, men det er for så vidt irrelevant i en vurdering av om norske
aktører har utøvd markedsmakt.
Men siden det ofte er vanskelig å fastslå helt sikkert at all produksjonskapasitet er
utnyttet, kan det vere nyttig a undersoke hvorvidt prisene kommer utenfra', eller
det faktisk holdes tilbake kapasitet i Norge. Vurderinger av handelsstrømmer og
flaskehalser kan bare gi et inntrykk av hvor prisen settes. Dersom konklusjonen er
at prisen settes av kapasitet i Sverige eller på Jylland, kan en vurdering av
kapasitetsutnyttelsen der, sammenholdt med data for grensekostnadene
produksjonen, gi ct klarere bilde av prisdannelsen i slike situasjoner.
Vinteren 2002/2003 har vi bare unntaksvis hatt situasjoner med full kapasitetsutnyttelse i de norske markedsområdene, slik at vi i dette prosjektet har begrenset
grunnlag for a teste ut vurderingen av situasjoner med effektprising nærmere.

5.3.3

Situasjoner som krever nærmere undersøkelser

Utslag på indeksene som ikke lar seg forklare når man ser på kapasitetsutnyttelsen, særskilte markedsforhold eller handelsmønstre, gir grunnlag for å se
nærmere på enkeltaktørers atferd i markedet. Det finnes det ikke offentlig
tilgjengelig informasjon om, slik at Konkurransemyndighetene i første omgang
må be Nord Pool om en nærmere redegjørelse for budene som er lagt inn i
spotmarkedet. De viktigste punktene i en slik rapport bør være:
• Atferden til store vs. små produsenter
• Hvem har det prissettende budet i de enkelte timene (vannkraft, termisk
kraft, lokalisering)
• Mulige forklaringer på observert budatferd
Uforklarlig høye priser i enkelttimer behøver ikke skyldes at store aktører utøver
markedsmakt. For eksempel behøver det ikke være strategisk tilpasning fra de
store kommersielle aktørene som gir inkonsistente prisvariasjoner. I stedet kan
inkonsistensen skyldes at det er produksjonsplanene eller -profilene til små
produsenter eller produsenter med liten reguleringsmulighet, som gir variasjoner i
priser på samme, eller tilnærmet samme, aggregerte produksjonsnivå.

Konklusjon
Vi anbefaler at det i første omgang, når man har besluttet a se nærmere på
individuelle tilpasninger i markedet, bes om en anonymisert rapport om budgivningen på Nord Pool i en nærmere definert periode. Vi anbefaler ikke at det
regelmessig og systematisk offentliggjøres informasjon om enkeltaktørers
tilpasning på børsen, fordi det kan påvirke aktørenes interesse av å handle på
børsen.
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6

Indeksberegninger for
2002/2003

Vi har testet ut indikator-/overvåkningssystemet på vinteren 2002/2003, eller mer
spesifikt på det hydrologiske året 2002/2003, som starter med snøsmeltingen
rundt uke 13. Da starter magasinfyllingen "pa nytt", med fyllingssesong gjennom
sommeren og høsten, for dekke forbruket gjennom kommende vinter.
Som skissert i den prinsipielle gjennomgangen, vil vi undersøke om det var tegn
til markedsmakt ved
beregne daglige indeksverdier og ved å undersøke om
vanndisponeringen over tid er i tråd med det en frikonkurransemodell vil
predikere. I dette kapitlet presenterer vi noen indikatorberegninger og vurderer
hvor langt disse kan tolkes. I neste kapittel presenteres resultatene av modellsimuleringen.

6.1

Beregninger av Dagsindekser

I første omgang beregnet vi den "rene'" Lerner-indeksen for de ulike lastområdene. Avhengig av hvordan vi definerer kritisk verdi, identifiserer vi et antall
dager som det er grunn til undersoke nærmere.
Figur 6.1 og tabellen under viser at vi får mange observasjoner der Dagsindeksen
antar en verdi som ligger over 1,8. I figuren og tabellen viser vi antallet dager med
utslag fordelt pa 4-ukersperioder og markedsområder. 15

l°

Merk at vi hadde to markedsomrader t.o.m. uke 50 i 2003. 0g fire markedsomrader f.om. uke 51.
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Figur 6.1

Antall Dagsindekser over kritisk verdi (I,8) pr. 4-ukersperiode
og markedsområde. U13 2002 - U12 2003

30
25
20

15
10
50

NO1

Tabell 6.1

N2

NO3

NO4

Dagsindekser over kritisk verdi fordelt pa omrader
Totalt

NOJ

NO2

U13-16 2002

I

I

2

Ul 7-20 2002

3

3

6

U2 l-24 2002

10

21

31

U25-28 2002

7

25

32

U29-32 2002

11

26

37

U33-36 2002

2

25

27

U37-40 2002

1

2

3

U41-44 2002

5

4

9

U45-48 2002

4

4

8

U49-52 2002

2

6

7

8

23

U1-4 2003

2

2

9

9

22

U5-8 2003

2

2

4

4

12

U9-12 2003

0

0

10

8

18

Sum

50

121

30

29

230

NO3

NO4

Vi ser av tabell 6.1 at vi over året hadde mange tilfeller av verdier over kritisk
verdi. Vi legger videre merke til at vi generelt får flere Dagsindekser over kritisk
verdi i Nord-Norge enn i Sør-Norge.
Vi kan ikke konkludere med at det har vært utøvd markedsmakt i markedet i alle
disse tilfellene, men '"treff" over kritisk verdi gir grunnlag for å studere markedstilpasningen nærmere. Mange av Dagsindeksene over kritisk verdi finner vi for
eksempel i løpet av sommeren (U2 l-U36, dvs. slutten av mai til slutten av
august), da det var vått og lasten lav. Forklaringen er antagelig todelt:
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l. Vi legger til grunn ct for lavt vannverdianslag selv
laveste vannverdiene ift. kullkraftkostnaden.

om vi har korrigert de

2. Den kritiske verdien tillater for liten prisvariasjon over døgnet: [ perioder
der prisen er svært lav er den tillatte prisvariasjonen over døgnet liten. Er
vannverdianslaget rundt 10-12 øre/kWh, blir indeksverdien over kritisk
verdi for priser over 11-13,2 øre/kWh.
Dersom vi i stedet for å begrense tillatt prispåslag til 10%, godtar ct (gjennomsnittlig) prispåslag på 20 NOK/kWh når prisen er under 200 NOK/MWh, får vi
verdier som vist i tabell 6.2 (i stedet for verdiene i de øverste grå cellene i tabell
6.1 ):

Tabell 6.2

Dagsindekser over kritisk verdi, med prispåslag på 20
NOK/kWh
Totalt

NOJ

N02

U21-24 2002

4

14

18

U25-28 2002

0

13

13

U29-32 2002

0

13

13

U33-36 2002

0

17

17

N03

N04

Vi ser altså at antallet observasjoner over kritisk verdi reduseres, sammenlignet
med tabell 6. l, i begge markedsområdene. Mens vi nesten ikke får utslag i NO 1,
får vi fremdeles ganske mange utslag i NO2. [ avsnitt 6.1.1 skal vi se nærmere på
noen av de ukene som gir utslag.
På samme måte har vi sjekket hvor mange utslag over kritisk verdi vi får i U49
2002 til U04 2003, dersom vi legger til grunn ct høyeste gjennomsnittlig prispåslag på henholdsvis 50 og 40 NOK/MWh. Det gir nye verdier for de nederste
grå cellene i tabell 6.1 som vist i tabell 6.3.

Tabell 6.3
NOK50

Dagsindekser over kritisk verdi, med prispåslag på 50 og 40
NOK/kWh
NOJ

N02

N03

N04

Totalt

U49-52 2002

2

7

8

8

25

U0l-04 2003

4

4

10

10

28

U49-52 2002

5

10

11

11

37

U0l-04 2003

9

9

15

15

48

NOK40

Vi har også undersøkt noen av disse tilfellene nærmere i avsnitt 6.1.2 og 6.1.3.
[ denne sammenhengen vil det føre for langt a ga gjennom absolutt alle de 230
tilfellene av indeksverdier over kritisk nivå. Vi har derfor valgt ut noen toukersperioder som vi studerer nærmere. Det er
• Uke 30-31 2002: Dette var en våt sommerperiode (månedsskiftet
juli/august) og vi har mange observasjoner med indeksverdier over kritisk
nivå. [ NO2 ligger alle Dagsindeksene over kritisk verdi i denne perioden,
mens det er 9 av 14 indeksverdier over kritisk verdi i NO 1.
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• Uke 49-50 2002: Slutten av november etter at prisene hadde begynt a stige
og rett før markedsområdene ble ytterligere delt opp. Vi har 2 indeksverdier
over kritisk verdi i NO I og 4 i NO2. Alle inntreffer i uke 50.
• Uke 2-3 2003: Midten av januar med høye priser. I uke 2 var det kaldt, men
i uke 3 ble det mildere og prisene (og vannverdiene) gikk ned. Vi har fire
markedsområder og til sammen 20 verdier over kritisk verdi (2 i NO I og
NO2, og 8 i NO3 og NO4).
Under skal vi gå gjennom tilpasningen i hver periode etter tur.

6.1.1

Uke 30-31 2002

I dette avsnittet skal vi se nærmere på tilpasningen i de norske markedsområdene i
Uke 30-31. Først presenterer vi beregningene av Dags- og PP-indekser, dernest
drøfter vi kapasitetsutnyttelse og flaskehalssituasjoner, og til slutt ser vi nærmere
på tilpasningen time for time for noen enkeltdager.

Indikatorberegninger
NOJ: Sør-Norge
Figur 6.2 viser vannverdianslag, Dagsindekser og kritisk verdi for U29-32 2002.
Vi konsentrerer oppmerksomheten om de to midterste ukene, dvs. observasjoner
f.o.m. 22.7.02 t.o.m. 4.8.02.
Vi ser at vannverdianslagene er lave i denne perioden, mellom I 00 og 110
NOK/MWh, og at de er stigende i uke 31.
Figur 6.2

Indikatorverdier (Dagsindekser), fast kritisk verdi og
vannverdianslag, i NOKIMWh. NO 1 Uke 29-32, 2002
Indikatorer U29-U32 2002, N01

3,0

140

0,5

20

0,0

0
15.7.02

22.7.02

-

29.7.02

L-indeks -

5.8.02

- Kritisk verdj \/annverdi

Figur 6.3 under viser at vi ikke får noen observasjoner over kritisk verdi, dersom
vi fastsetter den kritiske verdien slik at vi alltid godtar opptil 20 NOK/MWh i
gjennomsnittlig prispåslag over de 18 timene som inngår i indikatorberegningen.
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Figur 6.3

Indikatorverdier (Dagsindekser), variabel kritisk verdi og
vannverdianslag, i NOK/MWh. NO1 Uke 29-32, 2002
Indikatorer U29-U32 2002, N01
-14[)
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e
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0.0
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-

Kritisk

-------
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0

5.8.02

verdj \/annverdi

I tabell 6.4 under oppsummerer vi resultatene av a legge til grunn ulike kritiske
verdier for Dagsindeksen, og av å supplere vurderingen med PP-indekser. Det er
vist utslag av PP-indeks med kritisk verdi 15% (PP 15) og 20% (PP20). I tabellen
er observasjoner over kritisk verdi merket med verdi 1.
Tabell 6.4
DAG
U30

1

Utslag paulike indikatorverdier, NO1 U30-31 2002
La> I,8

La> Var.verdi

PP15

PP20

SUMJ

SUM2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2
3

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

U3!

Antall

0

0

2

I

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

4

0

0

2

5

0

6

0

0

2

7

0

0

2

1

9

7

1

0

I

0

0

2

0

3

9

0

0

5

0

0

5

SUM 1 er summen av kolonne 3 og kolonne 5. Verdi 2 her betyr at Dagsindeksen
er over 1,8 og at PP-indeksen er over 15%. SUM2 er summen av kolonne 4 og 5.
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Verdi 2 betyr da at Dagsindeksen er over variabel kritisk verdi og PP-indeksen er
over 15%.
Som figur 6.3 viser, ser vi også i tabellen at vi ikke tar utslag noen dager hvis vi
bruker en kritisk verdi for Dagsindeksen som varierer med prispåslaget i denne
perioden. Tar vi imidlertid hensyn til PP 15-indeksen, tar vi ikke flere utslag enn
med den generelle kritiske verdien, men vi fanger opp noen flere dager enn den
variable kritiske verdien gjør. Bruker vi PP20, tar vi i kombinasjon med variabel
kritisk verdi bare utslag onsdag i uke 31.

NO2: Nord-Norge
I NO2 ligger indeksverdiene over (fast) kritisk verdi gjennom hele toukersperioden som vi ser på, dvs. uke 30 og 31, de to midterste ukene i figur 6.4.

Indikatorverdier (Dagsindekser), fast kritisk verdi og
vannverdianslag, i NOKIMWh. NO2 Uke 29-32, 2002

Figur 6.4

Indikatorer U29-U32 2002, NO2
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-

-

-

-

-
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-
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.,,,,_:..._·40

1,0-

- 20
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15.7.02

22.7.02
L_-indeks

29.7.02
-

5.8.02

- Kritisk verdi-Vannverdi

I dette tilfellet tar vi også mange utslag på indikatoren som ligger over kritisk
verdi, selv om vi tillater et minste prispåslag på 20 NOK/MWh, jf. figur 6.5
under.

60

- ECON Analyse Overvakning av markedsmakt i kraftmarkedet

Figur 6.5

Indikatorverdier (Dagsindekser), variabel kritisk verdi og
vannverdianslag, i NOKIMWh. NO 1 Uke 29-32, 2002
Indikatorer U29-U32 2002, NO2
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Tabell 6.5

-

--

Utslag på ulike indikatorverdier, NO2 U30-3 l 2002.

Var.
verdi

SUM2

1

2

1

1

2

2

3

2

2

4

2

2
2

La>1,8

1

La>

PP15

0

2

U31

Antall

-

- Kritisk verdj \/annverdi

SUMI

DAG

U30

L-indeks -

5 8.02

PP20

5

1

2

6

0

2

7

0

2

1

1

1

2

2

2

1

2

2

3

0

2

4

0

1

2

5

0

1

2

6

0

0

2

7

0

0

2

12

14

14

6

14

14

Tabell 6.5 viser at antallet kritiske verdier synker fra 14 til 6 observasjoner når vi
bruker variabel kritisk verdi i stedet for fast kritisk verdi. I kombinasjon med PPindeksene plukkes alle de øvrige dagene opp når vi bruker PP 15, og nesten alle
når vi bruker PP20.

Kapasitetsutnyttelse
Kapasitetsutnyttelsen i høylast (høyeste produksjon pr. dag) i denne perioden
ligger på mellom 50 og 55% i NO 1 og mellom 45 og 70% i N02. Det er dermed
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liten grunn til
knapphet).

a tro

at noen av utslagene skyldes effektprising (kapasitets-

Flaskehalser
Både i uke 30 og uke 31 var det flaskehalser mellom markedsområdene. Sverige
hadde høye priser om dagen, og NO2 fulgte prisene i Sverige i stor grad. Dette er
illustrert i figur 6.6 nedenfor, for uke 30 (mønsteret er ikke fullt så tydelig for uke
31). Ut fra vannverdianslagene (som ligger mellom 97 og 112 NOK/MWh) og
graden av ledig kapasitet, skulle man tro det lønte seg a produsere mer for eksport
til Sverige. Her ser det m.a.o. ut til at produsentene i NO2 har lyktes i å holde
tilbake produksjon på dagtid og dermed løfte prisen til svensk nivå, mens dette
ikke har skjedd i NO 1. Tallene for kapasitetsutnyttelsen viser at det var relativt
mer ledig kapasitet i NO I enn i NO2. Høyere markedskonsentrasjon i NO2 kan
også medføre at rcsidualetterspørselcn er mindre elastisk i NO2 enn i NO I.
Spotpriser og prisforskjeller, i NOK/MWh, time for time, Uke
30 2002

Figur 6.6

Spot- og terminpriser. Uke 30, 2002
200

150-

100

NO2-NO1
-NO2-STO
N01-STO
NO1-JYL
--NO2
NO1

-

50

1

7

13 19

1

7

13 19

1

7

13 19

1

7

13 19

1

7

13 19

1

7

13 19

1

7

13 19

.SVE

-50

-100

-

Alt i alt er det altså indikasjoner på markedsmakt i denne perioden. Det er mye
ledig kapasitet og mye vann i magasinene, men likevel klarer man a opprettholde
en høyere pris i NO2 enn i NO I, og markedsprisen heves med så mye som rundt
40 NOK/MWh i forhold til vannverdianslaget (her: kullkraftkostnad).
Terminprisene i denne perioden indikerer stigende priser fremover. God kapasitet
i magasinene og forventninger om høyere priser lenger frem, kan forklare
tilpasningen. Om natta er lasten lav, man produserer på minimum, men det gir
likevel priser som går under vannverdianslaget. Om dagen kan produksjonen
tilpasses på den mer fleksible delen av vannverdikurven. Forskjellen mellom NO 1
og NO2 er likevel påfallende.

Spredningsdiagram
For a fa et bedre inntrykk av den tilpasningen som ligger bak disse
observasjonene, kan vi se på kombinasjoner av pris og kvantum de for noen av de
angjeldende dagene. Det vil gi oss ct inntrykk av om vi har truffet med
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vannverdianslaget vårt, eller om grunnen til at vi får utslag på indikatoren er at
markedet produserer i nærheten av kapasitetsgrensen.
Realisert produksjon eller produksjonsplan?

I tillegg til de dataene som ligger til grunn for indeksberegningene, trenger vi data
for produksjon pr. time for å lage spredningsdiagram av pris/kvantumkombinasjoner. Her har vi to alternativer når det gjelder hvilket kvantumsmål vi
bruker. Det enc er faktisk produksjon pr. markedsområde og time, som publiseres
av Nord Pool, og det andre er produksjonsplan pr. markedsområde og time, som
Statnett har data for. Her mener vi at det er riktigst å bruke produksjonsplanen,
fordi den gir uttrykk for hva produsentene har planlagt a produsere til den fastsatte
markedsprisen.
Faktisk produksjon inkluderer regulerkraftproduksjon
og
ubalanser. Det betyr at noe av dette er produsert til en annen pris enn markedspr1sen.
Dette steget i analysen innebaerer alts% at man innhenter data for produksjonsp/aner fra Statnett.
NOJ: Dag 2 Uke 30

Figuren under viser pris/kvantumskombinasjoner for NOi tirsdag (dag 2)i uke 30
(23 juli). Denne dagen får vi bare utslag på Dagsindeksen over kritisk verdi når vi
legger den generelle kritiske verdien til grunn. Prispåslaget i de 18 timene som
ikke inngår i vannverdianslag er altså under 10% i gjennomsnitt.
Figur 6.7

Spredningsdiagram pris/kvantum, NOJ 23.07.2002. NOK/MWh
VS. MW
N01: Dag 2, uke 30 2002
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Tabell 6.6 oppsummerer noen nøkkeltall for tilpasningen denne dagen. Som vi
ser, er produksjonen her langt fra kapasitetsgrensen som er på over 19.100 MW. I
timene med lavest pris (og last) faller prisen under det vannverdianslaget vi
estimerer på basis av kullkraftkostnadene, og den laveste prisen er i overkant av
77 NOK/MWh. Selv om vi korrigerer vannverdianslaget, gir altså indikatoren
utslag, men til gjengjeld "tåler" den heller ikke større påslag enn 9,88
NOK/MWh, altså under I øre/kWh. Formen på kurven indikerer da også at vi
befinner oss i ct område der redusert last ville få prisene til å falle dramatisk. Den
enc observasjonen som skiller seg ut i den lave enden, er time 6. Her kan det være
oppstartskostnadcr som gir høyere pris, eller at aktørene bommer med
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produksjonsplanene sine. Mens produksjonen øker med vel 200 MW fra time 5 til
6, er økningen 1300 MW fra time 6 til 7.
Nøkkeltall for tilpasningen i NO 1 Dag 2, Uke 30 2002.

Tabell 6.6

Dagsindeks

PP-verdi

1,99

13%

23.07.2002

Vanverdi/pris

(NOK/MWh)

Kapasitet/produksjon

98,8

19.100

Maksimum

109,6

10.058

Minimum

77,13

7.366

(MW)

NO2: Dag 2-5 Uke 30
I NO2 er det fire dager i uke 30 som gir utslag både på variabel kritisk Dagsindeksverdi og PP 15-indeksen. Spredningsdiagrammene av pris/kvantumkombinasjoner for disse dagene, som er vist i figur 6.8, viser imidlertid lignende mønster
som vi fant for Dag 2 i NO I ( figur 6. 7).
Figur 6.8

Pris/kvantum-kombinasjoner
NOKIMWh vs. MW

NO2, 23. 2 6. juli 2002.
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Dersom produsentene byr sin reelle vannverdi, kan det altså se ut til at vannverdikurven har en brattere helning og at det er det som er grunnen til at vi får flere
indeksverdier over kritisk verdi. Godt koordinert strategisk atferd kan også typisk
gi en brattere budkurve enn pristakeratferd. Det produseres tross alt relativt langt
fra kapasitetsgrensen i alle timcr,jf. tabell 6.7.

64

- ECON Analyse Overvakning av markedsmakt i kraftmarkedet

Tabell 6. 7

Nøkkeltall NO2, 23.- 26. juli 2002

Dag 2-5

Dagsindeks

PP-verdi

Uke 30

3, 7-5, 7

35 - 43%

Vanmerdianslag/pris
(NOK/MWh)

Kapasitet/produksjon

98,9-104,8

6.411

Maksimum

135,3-139,5

3.809-4.184

Minimum

77,1-91 .4

1.918-2.131

(MW)

Uke31

Påfølgende uke er de beregnede vannverdianslagene litt høyere, men det er også
prisene, og her får vi da også flere utslag. Alle spredningsdiagrammene viser "god
samling', og har "riktig fasong". Srlig interessant er det a se pa tilpasningen om
onsdagen, siden dette er den eneste dagen som gir utslag på PP20-indckscn. Det
viser seg at tilpasningen er svært lik de andre dagene denne uken, men om
onsdagen er prisen høyere i timene med høyest last enn for eksempel torsdag.
Interessant nok kommer det ikke av at lasten er høyere om onsdagen. Likevel er
utslaget alt i alt lite, og vi anbefaler ikke a gjore nænncrc undersøkelser av et
relativt beskjedent utslag som vi finner en enkelt dag.
Det er antagelig ikke verd a bruke for mye ressurser pa a undersoke tilpasningen i
disse periodene der alle prisene er lave, og det er åpenbart at økt produksjon ville
gi svært lave priser. Det er lite trolig at produsentene har noe saerlig a hente pa a
redusere produksjonen i slike perioder. Til det er risikoen for at tilbakeholdt vann
i neste omgang må produseres til en lavere pris antagelig for stor. Modellberegninger har likevel vist at en norsk vannkraftprodusent kan ha incentiver til å
agere strategisk selv i våte perioder, dersom det er høye priser i omkringliggende
områder (jf. for eksempel ECONs rapport om markedsmakt på Jylland).
Konkluderende merknader
Den hypotesen som har vært fremsatt når det gjelder aktørenes tilpasning i denne
perioden, er at de produserte for mye. Indikasjoner på at aktørene har holdt tilbake
produksjon i høylast, tyder i så fall på det motsatte. Det er likevel verdt a merke
seg at prisene er svært lave, særlig i NO 1, og det er liten tvil om at dersom
produksjonen ble økt ytterligere, ville det lett kunne gi et betydelig prisfall.
Skal tilpasningen undersøkes nærmere, vil det være behov for å se nærmere på
enkeltaktørers bud og produksjonstilpasning. Det ligger utenfor rammene og
mulighetsområdet til dette prosjektet.

6.1.2

Uke 49-50 2002

På samme måte som i avsnittet over, skal vi her studere markedstilpasningen i
Uke 49-50 nærmere ved å se på indikatorverdier, kapasitetsutnyttelse og pris/kvantumskombinasjoncr på enkeltdager.
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Indikatorberegninger
NOJ: Sør-Norge
Figur 6.9 viser vannverdianslag, Dagsindekser og variabel kritisk verdi i uke 4952 2002. Vi konsentrerer oppmerksomheten om de to første ukene, f.o.m.
02.12.02 t.o.m. 15.12.02.

Figur 6.9

Indikatorverdier (Dagsindekser), variabel kritisk verdi og
vannverdianslag, i NOKIMWh. NOJ Uke 49-52, 2002
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Tabell 6.8

U50

Antall

·Kritisk

Verdi ·\Vannverdi

Utslag på ulike indikatorverdier, NO] U49-50 2002
La> I,8

La.> Var. verdi

PP15

PP20
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0

0

0

0

0
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0

0

0
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0
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0

0
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Fra tabell 6.8 ser vi at er det to dager der Dagsindeksen har en høyere verdi enn
1,8 i uke 49-52. Begge inntreffer i uke 50, nærmere bestemt mandag 9. desember
og tirsdag l 0. desember. Bruker vi en kritisk verdi med gjennomsnittlig prispåslag
på 50 NOK/MWh, plukker indeksen ut de samme dagene. Reduserer vi det
''tillatte'" gjennomsnittlige påslaget til 40 NOK/MWh, får vi også utslag på
indikatoren dag 4 (torsdag) i Uke 49 og dag 3 (onsdag) i Uke 50 (ikke vist i
tabellen). Også de to PP-indeksene plukker ut dag 1 og 2 i uke 50, PP 15indikatoren plukker i tillegg ut dag 4 i Uke 49. Til sammen tyder dette på at dette
er en periode med ct høyt prisnivå og ikke sterk prisstruktur over døgnet.
NO2: Nord-Norge
Figur 6.10 illustrerer indikatorberegningene for Uke 49-52 2002 for markedsområde NO2. Som for NO 1 konsentrerer vi oppmerksomheten om de to første
ukene i figuren.
Figur 6.10

Indikatorverdier (Dagsindekser), variabel kritisk verdi og
vannverdianslag, i NOKIMWh. NO2 Uke 49-52, 2002
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I NO2 får vi, som for NO 1, utslag på indikatoren den 9. og 10. desember, men i
tillegg får vi utslag den 11. og 12. desember. Vi ser av figur 6.10 at Dagsindeksen
er høy for dagene midt i uka, mellom 2,5 og 3,5, noe som indikerer gjennomsnittlige prispåslag på 100 NOK/MWh i de 18 timene indeksen er beregnet for
(vannverdianslag rundt 600 NOK).
Tabell 6.9 oppsummerer utslagene på de ulike indikatorene vi har beregnet. Når vi
bruker den variable kritiske verdien for Dagsindeksen, som er den som er vist i
figur 6.10, og tar hensyn til at vannverdianslaget var høyt i denne perioden, får vi i
tillegg til utslagene 9. og 10. desember, også utslag 14. og 15. desember (fredag
og lørdag) i uke 50. Her fanger begge de to kritiske verdiene opp de samme
dagene. PP15-indeksen plukker opp to til, nemlig dag 4 og 7 uke 49.
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Tabell 6. 9

La> 1,8

La>Var.verdi

PP15

PP20

SUMI

SUM2

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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0

0

1

0
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0

0

0

0
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Kapasitetsutnyttelse
Kapasitetsutnyttelsen i NO 1 var mellom 59 og 82% i disse to ukene. Da har vi tatt
hensyn til at tilgjengelig kapasitet er lavere om vinteren enn om sommeren. Det
var altså ikke på noe tidspunkt mindre enn (anslagsvis) 18% ledig kapasitet.
Kapasitetsutnyttelsen var høyest de dagene vi får utslag på både Dagsindeks og
PP-indekser.
Kapasitetsutnyttelsen var høyere i NO2 enn i NO 1, og her var gjennomsnittlig
kapasitetsutnyttelse også litt høyere i uke 50 enn i uke 49. I ukedagene var det i
gjennomsnitt 12% ledig kapasitet i uke 50, mot 14% i uke 49. Høyest var
produksjonen den I 0. desember. Ingen av de andre dagene i uke 50 var
produksjonen høyere enn 5. desember.
Tabellen under summerer noen av nøkkeltallene for alle dagene i uke 50 for NO2.
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Kapasitetsutnyttelse, vannverdianslag og PP-verdier NO2,
Uke 50 2002

Tabell 6. JO

Vannverdianslag

Max.pris

Max.produksjon

Ledig kap.*

PP-verdi

595

754

5.229

12 %

27 %

2

615

744

5.309

11 %

21 %

3

604

734

5.238

12 %

22%

4

560

698

5.251

12%

25 %

5

623

684

5.218

12 %

10%

6

559

648

5.040

15 %

16 %

7

521

619

4.770

20%

19 %

Tilgjengelig

kapasitet

satt

til 93 %

av

maksimal

kapasitet.

Flaskehalser
Figur 6.11 viser at markedsområdene har samme pris i de fleste timene om dagen.
Prisen på Jylland faller under noen timer mandag og noen timer fredag, men NO 1,
NO2 og SVE ligger i samme prisområde. Om nettene er det en tendens til at NO I
blir eget prisområde med en høyere pris enn NO2 og SVE. Vi estimerer da også
høyere vannverdier (basert på de 6 laveste prisene) i NO I enn i NO2.
Priser og prisforskjeller, i NOK/MWh uke 50, 2002. NO1 og
NO2, med omkringliggende markedsområder

Figur 6.11

Spot- og terminpriser. Uke 50, 2002
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Vi får altså utslag på indikatorene fordi det er større prisforskjeller i NO2 enn i
NO 1, ikke fordi høylastprisen eller prisnivået er høyere, men fordi lav lastprisene
er lavere i NO2 enn i NO 1. Dette kan være ct resultat av at det holdes tilbake
produksjon i NO2 om dagen for aheve prisen og så produseres mer om natta, men
magasinsituasjonen var også bedre i NO2 enn i NO 1.
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Hvis så er tilfelle, vil vi forvente å finne at det er eksport fra N02 til SVE og NO I
om dagen, og at overføringsforbindclsene er nesten fulle. Det viser seg at det er
eksport fra N02 til SVE, men det er langt fra fullt på forbindelsen. I gjennomsnitt
overføres det 784 MWh/h og kapasiteten er 1300 MW. Selv om vi altså finner at
kapasitetsutnyttelsen er høy i produksjonsleddet og relativt lav på overføringsforbindelsen, kan vi ikke utelukke at noen holder produksjon tilbake. For det
første har vi bare ct relativt grovt mål på tilgjengelig kapasitet. Markedssituasjonen kan innebære at det ikke er mange aktører som har ledig kapasitet i
N02 i høylast, samtidig som økt eksport til Sverige kan medføre at prisen faller
der. Det kan vi ikke avgjøre uten a ga nærmere inn på enkeltaktørers tilpasning og
ka pas itctsutnyttclsc.

Spredningsdiagram
På samme måte som over, vil vi se nærmere på kombinasjoner av pris og kvantum
for noen av de 'mistenkelige' dagene.
NOJ: Dag 1-2 Uke 50.

Figur 6.12 viser kombinasjoner av pris og produksjonsnivåer som ligger bak de
beregnede indeks verdiene for NO 1.
Figur 6.12

Pris/kvantum-kombinasjoner NOi, 9. og 10. desember.
NOKIMWh VS. MW
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Tabell 6.11 gjengir noen flere nøkkeltall for de aktuelle dagene.
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Tabell 6.11

09.12.2002

Nøkkeltall NO 1, 9. og 10. desember 2002
Dagsindeks

PP-verdi

2,9

27%

Vanmverdianslag/pris
(NOK/MWh)

594,8

Kapasitet/produksjon

17.771 (19.100

Maksimum

754,1

14.498

Minimum

582,6

10.205

Dagsindeks

PP-verdi

2,7

21%

10.12.2002

(MW)

Vanmverdianslag/pris
(NOK/MWh)

Kapasitet/produksjon

615, 1

17.771 (19.100)*

Maksimum

744,1

14.001

Minimum

603,0

9.583

(MW)

* Tilgjengelig kapasitet er satt til 93% av installert kapasitet

Vannverdianslaget er høyt disse dagene, rundt 600 NOK/MWh, og det er mange
timer med pris over 700 NOK/MWh. NO I er felles prisområde med Sverige og
NO2 i alle timene disse to dagene. Produksjonen er likevel relativt langt fra
kapasitetsgrensen. Kapasitetstallet som står i parentes i tabell 6.11, er maksimal
kapasitet, mens tallet 17.771 er 93% av maksimal tilgjengelig kapasitet." 14.000
MW tilsvarer 73% av maksimal kapasitet og 14.500 76%. Ved kaldt og tørt vær
kan tilgjengelig kapasitet reduseres ned til 80%, og i så fall ville vi være svært nær
kapasitetsgrensen i NO I den 9. og I 0. desember. Maksimalproduksjonen den 9.
desember er den høyeste observerte disse to ukene.
Spredningsdiagrammene gir ct uklart bilde av budstrukturene i markedet, og vi ser
at det særlig den 9. desember er stor spredning i priser på tilnærmet samme
produksjonsnivå. Det er mulig at det faktum at 9. desember var en mandag spiller
inn
det kan ikke utelukkes at noen aktører har lagt inn bud i henhold til
produksjonsplaner som er lagt om fredagen, og som ikke har slått til. Bildet er mer
samlet den I 0., men prisdannelsen viser heller ikke her tegn på at produksjonen
skjer på (eller svært nær) kapasitetsgrensen. Dette er også i overensstemmelse
med det gjengse inntrykket, nemlig at det ikke var effektknapphet, men
energiknapphet, som preget markedssituasjonen vinteren 2002/2003. Det tilsier
imidlertid at vannverdien er høy, men forklarer neppe en prisforskjell på
henholdsvis 172 og 141 NOK/MWh over døgnet.
Disse to dagene viser tilpasningen i NO I etter vår vurdering tegn til utøvelse av
markedsmakt ved at kapasitet ble holdt tilbake. Det var ikke prisforskjeller
mellom NOi, NO2 og Sverige disse dagene (verken om natta eller om dagen).
Det er imidlertid vanskelig å trekke svært bastante konklusjoner, bl.a. fordi vi ikke

'

Iflg. NVE varierer maksimal tilgjengelig kapasitet mellom vinter og sommer, og det er mindre
tilgjengelig kapasitet om vinteren pga. mindre vannføring og at noen magasiner ( og vassdrag) fryser. I
tillegg varierer tilgjengelig kapasitet mellom tørrår og våtår. slik at tilgjengelig vinterkapasitet er
henholdsvis 80% i torrar og 90% i vat@r(grovt anslatt).
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har mer presise tall for tilgjengelig kapasitet i markedsområdene. Det er også
vanskelig å vite om kapasitet ble holdt tilbake pga. pålegg fra eierne eller
oppfordringer fra myndigheter og politikere.
[ dette tilfellet vil det altså være grunn til å undersøke nærmere hvilke aktører som
ikke utnyttet sin kapasitet fullt ut. Dersom det er slik at Statnett (eller Nord Pool)
faktisk ikke har data for tilgjengelig kapasitet, kan dette være vanskelig. Data for
aktørenes maksimale kapasitet (korrigert for årstid og tilsigsforhold), bør
imidlertid gi ct grunnlag for å vurdere om det var noen av de større aktørene som
hadde mistenkelig lav produksjon i høylasttimene.
NO2: Dag 1-4 Uke 50

[ uke 50 gir alle indikatorene utslag de fire første dagene. Dag 5 er det ingen av
indikatorene som gir utslag. Spredningsdiagrammene som er vist i figur 6.13 viser
tilpasningen henholdsvis 11. og 13. desember. Spredningen 11. desember er
representativ for de fire første dagene i uka, mens vi altså ser at prisene ikke korn
like høyt om fredagen. Maksimalproduksjonen om fredagen var da også litt
lavere.
Figur 6.13

Pris/kvantum-kombinasjoner
NOKIMWh vs. MW

NO2, 11. og 13. desember.
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Fasongen på observasjonene i spredningsdiagrammet viser at prisene stiger bratt
med økt produksjon. Tar vi utgangspunkt i at rundt regnet 93% av maksimal
tilgjengelig kapasitet er tilgjengelig på denne tiden av året, betyr det at det
produseres svært nær kapasitetsgrensen. Siden det var kaldt og tørt, kan det godt
tenkes at tilgjengelig kapasitet var lavere enn den verdien vi har lagt til grunn for
å anslå andelen som var ledig, og prisingen kan i så fall reflektere effektprising.
Uten å ha mer nøyaktige data for tilgjengelig kapasitet, er det imidlertid vanskelig
å konkludere den enc eller den andre veien. A priori er det vanskelig å anslå med
noen grad av nøyaktighet når den aggregerte vannverdikurven skal begynne å bli
bratt, dvs. hvor langt fra kapasitetsgrensen det skjer. Dette er særlig tilfelle når vi
ser på den aggregerte tilpasningen i ct markedsområde, fordi ulike begrensninger
vil inntre på ulike nivåer for ulike aktører (produsenter og anlegg). Samtidig
forventer vi at markedsmakt dels vil vise seg ved at vannverdikurven begynner å
stige tidligere og at produksjonen sjelden vil nå full kapasitetsutnyttelse.

72

- ECON Analyse Overvåkning av markedsmakt i kraftmarkedet

6.1.3

Uke 02-03 2003

Den tredje perioden vi studerer nærmere er de to midterste ukene i januar 2003 da
prisene var svært høye, men falt mot slutten av perioden. Fra og med uke 51 ble
prisområdene NO I og NO2 delt, slik at vi til sammen hadde 4 prisområder i
Norge, se Vedlegg 3. Heretter er NOi og NO2 de to markedsområdene i SørNorgc, og NO3 og NO4 er de to markedsområdene i Midt- og Nord-Norge. Siden
det var svært få prisforskjeller mellom prisområdene i Sør-Norge og prisområdene
i Nord-Norge, behandler vi henholdsvis NO I og NO2, og NO3 og NO4 under ett i
gjennomgangen av indeksverdier, kapasitetsutnyttelse, osv.

Indeksberegninger
NOJ og NO2: Sor-Norge

I de to ukene vi studerer, er det ingen prisforskjeller mellom NO I og NO2, slik at
vannverdianslagene og indeksberegningene blir helt identiske for de to
markedsområdene.
Figur 6.14 viser markedsbildet i Uke O1-04 2003 i NO I i form av Dagsindekser,
vannverdianslag og variabel kritisk verdi.
Figur 6.14

Indikatorverdier (Dagsindekser), variabel kritisk verdi og
vannverdianslag, i NOKIMWh. NO 1 og NO2 Uke 02-03, 2002
Indikatorer U1-U4 2003, N01
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Den perioden vi er interessert i, er uke 2 og 3, dvs. de to midterste ukene i figuren.
Vi ser at vannverdianslaget var svært høyt i uke 2 og begynnelsen av uke 3, for så
falle under 500 NOK/MWh i første halvdel av uke 3.
Tabell 6.12 viser hvilke dager vi far utslag på indeksene. Både av figuren og tabell
6.12 at variabel kritisk verdi fanger opp flere kandidater for videre vurdering enn
når vi setter fast kritisk verdi til 1,8. I uke 2 peker indeksverdiene bare ut torsdag,
mens indeksene plukker ut 4 dager i uke 3 som mulige kandidater.
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Tabell 6.12
DAG

U02

U03

Utslag

paulike

La>1.8

indikatorverdier, NO1 U02-03 2003

La>Var.

verdi

PP20

SUMJ

SUM2

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

4

0

1

0

0

0

1

5

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Antall

PP15

3

1

1

4

0

0

5

0

0

0

6

0

0

7

0

2

1
2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

3

3

2

3

5

Tabell 6.12 viser at Dagsindeksen fanger opp en dag som ikke gir utslag på PPindeksen, nemlig Dag 2 Uke 03. Ellers gir ikke PP-indeksene utslag i det hele tatt
i Uke 02, noe som tyder på ct generelt forhøyet prisnivå utenom lavlasttimene. I
Uke 03 gir PP-indeksene utslag i tre dager, inkludert en dag som ikke gir utslag på
Dagsindeksen. Før vi ser nærmere på noen av dagene med kritiske verdier, skal vi
rapportere indeksverdier for de samme to ukene for Nord-Norge.

N03 og N04: Nord-Norge
Med unntak av tre timer om natta 12. januar (Dag 7, uke 2), er det ingen timer
med prisforskjell mellom NO3 og NO4 i Uke 2 og 3. Vi får dermed ingen
forskjeller mellom de to prisområdene når det gjelder vannverdianslag og
indeksverdier, utenom altså den 12. januar (de timene som har lavere pris inngår i
grunnlaget for beregning av vannverdien).
Figur 6.15 og tabell 6.13 under viser hvilke dager som gir utslag over kritisk verdi
på indikatorene i NO3 og NO4.
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Figur 6.15

Indikatorverdier (Dagsindekser), variabel kritisk verdi og
vannverdianslag, i NOKIMWh. NO3 og NO4 Uke 02-03, 2002
Indikatorer U1-U4 2003, N04
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Tabell 6. 13
DAG
U02

U03

Antall

20.1 03

- Kritisk verdj \Vannverdi

Utslag på ulike indikatorverdier, NO4 U02-03 2003
La> 1I,8

Lag> Var.verdi

PPI5
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SUM2
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0
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0
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Vi finner svært mange dager der alle indeksverdiene skyter over kritisk verdi. Det
gjelder både Dagsindeksen og PP-indeksene. Perioden 11. til 19. januar er en
periode det absolutt vil være grunn til å analysere nærmere.
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Kapasitetsutnyttelse
Tabell 6.14 viser at kapasitetsutnyttelsen var mye høyere i NO I enn i NO2 i den
kalde perioden (Uke 2), og at kapasitetsutnyttelsen var meget høy i NO I i uke 2.

Tabe/16.14

Kapasitetsutnyttelse og PP-verdier, Uke 2-3, 2003. Sør-Norge
(NO1 og NO2)
Tilgjengelig kapasitet
No1

NO2

Max kap.

13.264

5.520

Ti/gjengelig

11.142

4.637

Andel ledig
kapasitet
N1

N2

PP-verdi

L-indeks vs.
kritisk verdi

Maksimal produksjon pr. Dag
(planlagt)
06.01.2003

11.922

2.603

-7 %

44%

11 %

-0,1

07.01.2003

11.399

2.575

-2 %

44%

8%

0.0

08.01.2003

11.151

2.423

0%

48%

7%

-0,7

09.01.2003

10.930

2.352

2%

49%

11 %

0,1

10.01.2003

11.185

2.443

0%

47%

12 %

-0.1

ll. 01.2003

8.582

1.969

23%

58 %

10 %

-0,6

12.01.2003

7.236

1.966

35 %

58 %

10 %

-0,6

13.01.2003

8.794

2.166

21 %

53 %

11 %

-0,5

14.01.2003

7.769

1.978

30%

57 %

13 %

0,3

15.01.2003

7.256

1.997

35 %

57 %

32 %

0,5

16.01.2003

7.640

1.837

31 %

60%

21 %

-0,5

1 7.01.2003

7.010

1.842

37 %

60%

13 %

-0,8

18.01.2003

6.442

1.754

42 %

62 %

13 %

-1.3

19.01.2003

5.788

1.754

48%

62 %

20%

0,0

Faktisk

tilgjengelig kapasitet er anslatt til 84% av installert kapasitet.

Tabellen gir inntrykk av at det er benyttet mer kapasitet enn det som var
tilgjengelig, men dette illustrerer bare at tallene for tilgjengelig kapasitet er grove,
generelle anslag. (Vi legger til grunn at 84% av installert kapasitet tilgjengelig om
vinteren.) Det er oppsiktsvekkende at kapasitetsutnyttelsen er så lav i NO2 tatt i
betraktning det høye prisnivået - selv om kapasitetsutnyttelsen er høyere i uke 2
da lasten også var høyere. Svært svak ressurssituasjon og svakt nett kan være
årsaken til at det var så mye ledig kapasitet (se neste avsnitt om flaskehalser).
Vi legger videre merke til at PP-verdiene er høyere i uke 3 enn i uke 2.
Vannverdianslagene er naturligvis lavere i uke 3 enn i uke 2, men medfører også
at produksjonen er lenger fra kapasitetsgrensen slik at sannsynligheten for
effektprising (som PP-indeksen skal fange opp) bør være mindre.
For Nord-Norge er tilpasningen noe annerledes, jf. tabell 6.15. Med unntak av
helgene, er det full kapasitetsutnyttelse i NO4 og begrenset med ledig kapasitet i
NO3. Særlig får vi høye verdier i perioden fra helgen i uke 2 og virkedager pluss
søndag i uke 3. PP-verdiene er til dels svært høye, med 86 % søndag i uke 2 og
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69% mandag i Uke 3. I virkedagene i Uke 3 er gjennomsnittlig PP-verdi
35%.Oppsiktsvekkende nok er det likevel ikke en entydig sammenheng mellom
kapasitetsutnyttelse og PP-verdi.

Tabell 6.15

Kapasitetsutnyttelse og PP-verdier, Uke 2-3, 2003. Nord-Norge
(NO3 og NO4)
Tilgjengelig kapasitet

NO3

NO4

Max kap.

1935

4800

Tilgjengelig

1625

4032

Andel ledig
kapasitet

PP-verdi

L-indeks vs.
kritisk verdi

NO4

N3

Maksimal produksjon pr. Dag (planlagt)
06.01.2003

1.679

4.189

-3 %

-4 %

11 %

-0,1

07.01.2003

1.598

4.296

2%

-7 %

8%

0,0

08.01.2003

1.442

4.286

11 %

-6 %

7%

-0,7

09.01.2003

1.459

4.146

10 %

11 %

0,1

10.01.2003

1.680

4.212

-3 %

-3 %
- 4o''/o

12 %

-0,1

11.01.2003

1.122

3.956

31 %

2%

41 %

1 1

12.01.2003

1.165

4.010

28 %

[ or
/o

86 %

4,4

13.01.2003

1.510

4 .. 109

7%

-2 %

69%

5,0

14.01.2003

1.382

3.821

15 %

5%

31 %

2,2

15.01.2003

1.484

3.954

9%

2%

42 %

2,3

16.01.2003

1.495

3.787

8%

6%

40%

1,8

17.01.2003

1.430

4.058

12%

-1 %

27%

0,1

18.01.2003

1.266

3.461

22 %

14 %

16 %

-0,9

19.01.2003

1.221

3.894

25 %

3%

39 %

1,6

Faktisk

e

tilgjcngelig kapasitet er anslatt til 84% av installert kapasitet.

Flaskehalser
Svakheter i nettet og hensynet til ressurssituasjonen medførte, så vidt vi har
kunnet bringe på det rene, at noe av overføringen mellom markedsområdene var
styrt i perioden. Det gjelder først og fremst handelen mellom NO2 og NO3 og
handelen mellom NO3 og NO 1. På disse forbindelsene settes tilgjengelig
kapasitet lik faktisk overføring, slik at det ser ut som det er flaskehals hele tiden.
Likevel blir prisene i mange tilfeller de samme fordi prisdannelsen ''koordineres'"
via Sverige: Så lenge det ikke er flaskehalser mellom NO I og Sverige og NO4 og
Sverige, vil begge prisområdene ha samme pris. Mellom NO I og NO2 og mellom
NO3 og NO4 flyter kraften fritt, slik at prisene også vil bli de samme her såfremt
det ikke oppstår flaskehalser. Det har imidlertid sjelden vært flaskehalser på disse
forbindelsene. 17
I Uke 2 var det ikke prisforskjeller mellom de norske markedsområdene og
Sverige, unntatt i helgen. I Sør-Norge går det eksport fra NO I til NO2 hele tiden

'

Fravaret av flaskehalser gjor at man undrer seg litt over nodvendigheten av a dele inn i flere prisomrader
i perioden.
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og rundt 2/3 av overføringskapasiteten benyttes. Det er heller ikke flaskehals
mellom Nord-Norge (NO4) og Sverige. Mot Jylland er det flaskehals om natta,
med import til NO I og høyere priser i Norge/Sverige enn på Jylland. Det er som
forventet i en situasjon med høy last og lave magasiner da skal det være eksport
fra det termiske systemet til vannkraftsystemet.
Figur 6.16 viser prisforskjeller mellom noen av markedsområdene i uke 3. I
figuren er NO I og NO2 slått sammen til NO I (som før) og NO3 og NO4 til NO2
(som før). I uke 2 var det bare prisforskjeller mellom Sør-Norge og Nord-Norge
(og Sverige) i helgen.
Figur 6.16

Priser og prisforskjeller, i NOK/MWh, for ulike
markedsområder. Uke 3 2003
Spot- og terminpriser. Uke 3, 2003
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Igjen ser vi (som for uke 50) at prisforskjellene oppstår fordi prisen er lavere i
NO2 enn i NO 1 i noen timer ( fet kurve som ligger på eller under x-aksen). I uke 3
er imidlertid ikke døgnvariasjonen like klar som i uke 50, særlig ser vi at NO2 har
lavere høylastpris enn NO I tirsdag (med unntak av en time), og tildels på fredag.
NO2 har imidlertid samme pris som Sverige i alle timene. Det betyr at NO I i
mange tilfeller er isolert høyprisområde.
At det er tegn til markedsmakt i NO I, og at NO 1 er eget prisområde i mange
timer, behøver ikke bety at det ikke er markedsmakt i NO2. Det kan hende at også
NO2 ''skulle hatt" en egen pris som ligger under prisen i Sverige, dvs. at det
skulle vært full eksport mot Sverige. For å undersøke det, må vi se på kapasitetsutnyttelsen i produksjon og overføringsforbindclscr.

Spredningsdiagram
Dag 4 Uke 02: 9. januar 2003

Torsdag 9. januar er den eneste dagen der vi far utslag på Dagsindeksen i uke 2.
Pris/kvantum-kombinasjonene for henholdsvis NO 1 og NO2 er vist i figur 6.17.
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Figur 6.17

Pris/kvantum-kombinasjoner Sor-Norge, 9. januar 2003.
NOKIMWh VS. MW
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Det er ikke prisforskjeller mellom områdene, men kapasitetsutnyttelsen er svært
forskjellig. Maksimalprisen ligger vel 80 NOK/MWh høyere enn vannverdianslaget. I NO 1 er kapasitetsutnyttelsen hoy -i mange timer men uten at vi kan
si at vi har tydelig effektprising. Grunnen til at vi får utslag på indeksen(e), er at
Dagsindeksen slår ut, ikke at prispåslaget i topplast-timene er spesielt høyt (PPverdi 1l %).
Vi konstaterer altså at prisene er høye, og at kapasitetsutnyttelsen er svært høy i
NO 1, men uten at prisbildet bærer preg av effektprising. I den grad det utøves
markedsmakt i denne situasjonen, må det være gjennom stilltiende samarbeid om
a holde en høy vannverdi. Dette er imidlertid en hypotese som det er umulig a
verifisere bare ved å se på den kortsiktige tilpasningen. Siden myndigheter og
politikere (offentlige eiere) sokte a pavirke produsentene til å være tilbakeholdne i
vanndisponeringen, vil heller ikke modellsimuleringer nødvendigvis være ct
nyttig verktøy for å påvise markedsmakt.
Figur 6.18 viser pris/kvantum-kombinasjonene
Norge.

Figur 6.18

de to prisområdene

Pris/kvantum-kombinasjoner Nord-Norge, 9. januar 2003.
NOKIMWh VS. MW
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Kapasitetsutnyttelsen er altså høy i begge markedsområdene og høyest i NO4.
Spredningsdiagrammene viser ganske stor spredning, og bærer preg av tilbakeholdt kapasitet i mange timer. Både i NO3 og NO4 er det timer med relativt stor
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forskjell i produksjonsnivå som har en betydelig prisforskjell som går '"feil'" vei.
Figur 6.19 illustrerer at det kommer av at prisene om kvelden er nesten like høye
som om dagen - til tross for at produksjonen er mye lavere. Det er altså i timene
20-24 det særlig er grunn til mistenke
at det holdes kapasitet tilbake. I disse
timene er det relativt lav eksport til Sverige fra NO4.

Figur 6.19

Pris/kvantum forlop, NO4 9.januar 2003
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Som nevnt ble vannkraftprodusentene oppfordret til å være sparsomme med
vannet i denne perioden. Det er likevel mange måter å spare vann på, for
eksempel kan man bestemme seg for hvilket volum man skal produsere i løpet av
ct døgn, og så fordele det mellom timene i døgnet på en mest mulig fordelaktig
måte. Har man markedsmakt i noen timer, kan man holde tilbake produksjon i
disse timene og produsere mer i andre timer. En slik tilpasning kan være
forklaringen på pris/kvantum-bildet som vi ser den 9. januar.

Dag 2-5 Uke 3: 14.- 16. januar 2003
Figur 6.20 viser pris/kvantum-kombinasjoner
NOl ogNO2.

Figur 6.20

den 14. januar 2003 for henholdsvis

Prislkvantum-kombinmjoner, Sør-Norge 14.januar 2003.
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Tilpasningen i N02 ser ut til a vere på kapasitetsgrensen, men vi vet fra tabell
6.14 at mer enn halvparten av kapasiteten er ledig. I den grad man sparer vann,
spares det altså mest i høylast, noe som medvirker til ganske stor prisvariasjon
over døgnet. I NO 1 er bildet mer utydelig, og vi gjengir derfor også forløpet for
pris og produksjon i figur 6.21.
Pris/kvantumforløp,

Figur 6.21
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Her ser vi at Dagsindeksen gir utslag pga. svært høye priser om natta, da lasten
var forholdsvis lav. En forklaring som produsentene gir, er at lasten var høyere
enn forventet -- hvis aktørene byr inn i henhold til forventet last og en
produksjonsplan som tilsier at de skal produsere om dagen, når prisen er høy, og
redusere produksjonen om natta. Dette er imidlertid også en situasjon som kan gi
mulighet for strategisk tilpasning: Dersom pristakerne i markedet opptrer slik,
tilsier det at residualetterspørselen er lite elastisk om natta.
Det hører med til bildet at situasjonen var tilnærmet den samme natta før, men da
kan det muligens forklares med at det var natt til mandag og mange har lagt inn
sine bud i henhold til for eksempel temperaturvarslet på fredag. Den 14. er
imidlertid en tirsdag, og aktørene burde da ha oppfattet situasjonen og tilpasset
nattbudene deretter. Figur 6.16 viser også at det var relativt mye å tjene på å holde
en høyere pris enn i Sverige i nattetimene 13.- 15. januar.
Her kunne det være interessant å se på individuelle bud: Hvem økte sm
produksjonsplan fra mandag til tirsdag, og hvem reduserte den? Ingen av
indeksene fanger opp at tilpasningen er mistenkelig også den 13. januar. En
kapasitetskorrigert indeks ville imidlertid gjøre det.
Tilpasningen i Nord-Norge var ikke tilsvarende. Her var prisene lavere om natta
enn om dagen, og prisene fulgte de svenske. Kapasitetsutnyttelsen var relativt høy
og det var stort sett samsvar mellom høye priser og høy produksjon, jf. figur 6.22.
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Figur 6.22

Pris/kvantum-kombinasjoner, Nord-Norge I4. januar 2003.
NOKIMWh vs. MW
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Bildet bærer imidlertid preg av effektprising selv om kapasitetsutnyttelsen er
betraktelig lavere enn i Uke 2. Det kan være en indikasjon på at man bestemmer
seg for en totalproduksjon i løpet av døgnet og så fordeler den på en måte som gir
større prisvariasjon (høyere høylastpris og lavere lavlastpris ).
Figur 6.23 viser forløpet for pris og produksjon i N04.
Figur 6.23

Forlop pris/kvantum, NO4 14.januar 2003. MW, NOKIMWh
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Oppsummering

Vi finner mange situasjoner der indikatorverdiene antyder at det kan ha vært
utøvd kortsiktig markedsmakt. Flere av observasjonene kan imidlertid "sjekkes
ut" basert på en nærmere vurdering av aggregerte data. Det gjelder særlig
tilpasningen i våte sommerperioder: Prispåslagene er små, og ser i mange tilfeller
ut til komme av at vannverdien estimeres for lavt. Bruk av en variabel kritisk
verdi som tillater gjennomsnittlige prispåslag på inntil 20 NOK/MWh, luker ut
mange av 'fciltreffene". Likevel får vi en god del utslag på Dagsindeksen i NordNorge i sommerperioden.
Vi har studert ukene 30 og 31 nærmere. Her er det indikasjoner på tilbakeholdt
kapasitet i Nord-Norge, men ikke i Sør-Norge. I den grad aktørene tilpasset seg
strategisk ved a produsere for mye i denne perioden, ser det dermed ut til å være
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en mer plausibel hypotese for tilpasningen
Nord-Norge.

Sør-Norge enn for tilpasningen

Også i de andre periodene vi har undersøkt, er det flere indikasjoner på markedsmakt i Nord-Norge enn i Sør-Norge. I desember tyder markedstilpasningen på at
produksjon som holdes tilbake om dagen, produseres om natta.
I januar er det, ikke overraskende, ganske overbevisende indikasjoner på tilbakeholdt kapasitet. Det som imidlertid er noe overraskende, er at det ser ut til å ha
vært utøvd markedsmakt om natta i NO I i Uke 3. Her er det budt inn så lite
kapasitet om natta at natteprisen blir høyere enn prisen om dagen.
Alt i alt plukker indikatorberegningene altså ut ganske mange situasjoner der det
er indikasjoner på markedsmakt, også når vi titter bak indikatorberegningene og
tar hensyn til kapasitetsutnyttelse, handelsstrømmer og prisforskjeller mellom
markedsområder. For a kunne konkludere nærmere om hvorvidt markedstilpasningen er resultat av strategisk atferd, er det imidlertid nødvendig å ha mer
informasjon om faktisk tilgjengelig kapasitet i de enkelte markedsområdene og
om eventuelle begrensninger som påvirker enkeltaktørers produksjonsbeslutninger.
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7

Model simulations

One potential indicator that is commonly discussed is to use an economic model
of the power market to determine the perfectly competitive market behaviour
given observed exogenous market inputs
over the period in question. The
modelled perfectly competitive market behaviour can then be compared to the
actual market behaviour to detect any discrepancies.
This approach has however proved somewhat controversial (sec, for example,
Harvey and Hogan (2001 )) due to the difficulties inherent in replicating realistic
market behaviour via a (necessarily) simplified economic model. In addition, the
optimisation nature of many models tends to create a standard for perfectly
competitive behaviour that is impossible to reach in practice.
However, ECON has recently developed a simulation (rather than an
optimisation) model that replicates the decision-making approaches of market
participants in order to address the most serious of these shortcomings. In
particular the problem of a too high standard of perfect competition' is addressed
by the removal of any perfect foresight assumptions inherent in most
optimisation-based market models. In our testing and project work the new model
has shown itself very capable in replicating historical market behaviour and
provides realistic price and production structure both over seasons and over
varying load levels (peak, baseload, etc.). Thus it was decided to investigate
whether the new model could be used to provide an indicator of market power.
The results and conclusions of this analysis arc presented below.

7.1

Short model description

ECON's Hydro Market Simulation Model (HMSM) was used to undertake the
model-based indicator analysis presented here. The HMSM is a multi-region
simulation tool for modelling the Nordic power market; the current version
models northern Norway (NO2), southern Norway (NO 1), Sweden, Finland, and
Denmark as individual regions. For each time period the model matches supply
and (elastic) demand within each region, with power trade occurring based on
price ( or if required fixed transmission volumes) subject to existing cross-border
capacities.
A focus of the HMSM is the realistic modelling of the hydro reservoirs within the
region via the replication of the decision making process used by generators in
valuing the water they have in storage. A water value "surface?' is specified for
each region containing hydro plant, which gives the water value as a function of
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time of year and storage level. This effectively provides a set of operational rules
for the reservoirs. Importantly, the water values arc calculated assuming
knowledge of historical data (such as inflows) only, thereby avoiding the problem
of perfect foresight inherent in many optimisation models. The reservoirs (as well
as the rest of the generation set) arc then operated subject to these rules within the
multi-region simulation of the Nord Pool market.
A full description of the model is given in an Appendix (Vedlegg 3) to this report.

7.2

Using the model to assess market power

Ideally, the model described above could be used to simulate the market over a
certain period of time, in order to assess market behaviour under an assumption of
no market power (i.e. perfectly competitive behaviour by all market participants).
Essentially most aspects of the market, such as demand levels, non-market driven
generation (such as wind and CHP generation), could be fixed at their actual
levels, and the aspects of the market under investigation for market power abuses
(e.g. generation in Norway and Sweden) could be determined by the model at
their (estimated) perfectly competitive level given the (fixed) behaviour of the rest
of the market. The results from such an analysis (such as market price, hydro
generation levels, and so forth) could then be compared to the actual market
behaviour; any differences may then indicate that market power has been used to
manipulate the market.
However, in practice the ability of the model to undertake such an analysis is
more limited than the ideal picture above would suggest. As is the case with all
such models, the market model is a simplified simulation of market reality; this
(unavoidably) introduces a source of error into the analysis. In our model, the key
simplifications with regard to the replication of historic market behaviour arc:
1. Model data is highly aggregated. In particular, the model includes only 3
reservoirs; northern Norway, southern Norway, and Sweden. Further, not
all plant within the market arc modelled; rather plant type groups are
modelled within each region (e.g. nuclear plant in Sweden). Not capturing
every market detail provides a potential source of error when compared to
the market itself.
2. Not all sources of uncertainty arc captured in the model. Whilst the model
replicates accurately the uncertainty surrounding hydro inflows and the
hydro generators' response to this uncertainty, other uncertainties arc
currently not modelled. These arc important in their effect on the decision
making process for plant in the model, and in particular the valuation of
water by hydro plant. Key uncertainties include:
a. Uncertainty in non-market driven production (that is, wind and
CHP).
b. Uncertainty in available transmission and generation capacity going
forward, in particular regarding the timing and quantity of mothballed plant that may be bought back into commission in times of
prolonged shortage (such as a dry winter)
c. Uncertainty in demand, driven by such factors as uncertainty in
temperature, uncertain and varying demand elasticities, and in
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particular the response of industry to periods of extreme prices (low
or high) in periods of surplus or shortage.
3. Plant technical details. Plant ( or more specifically, plant types) arc
modelled at a fairly high level within the model. Detailed technical
parameters, such as start up and shut down requirements, ramping
behaviour, and variable heat rates arc not captured in the modelling of the
supply curve.
4. Fuel prices. Whilst a general delivered fuel cost can be constructed for
plant types based on published spot or market prices for fuels, plus standard
transportation and handling costs, actual fuel supply contract details for
individual plant (or even types of plant) arc generally not available. This
introduces a source of error, both via the aggregation (all plant of the same
type have the same cost structure) and in accuracy (particularly if fuel
contracts include complex take-or-pay or swing structures).
5. Errors in assessing market expectations. Water values in the hydro
reservoirs arc a function of, among other things, the generators'
expectations regarding demand, thermal generation costs, inflow levels,
and other generator behaviour. Clearly there is no available expectation
index" or similar that can be used as an input into this process. An
additional factor is that there will be errors in the market expectations of
the generators themselves. Those errors that arc neither systematic nor
consistent arc extremely difficult to capture within any modelling
framework.
These sources of error impact how wc should interpret the results from the model;
these impacts arc discussed below.

7.2.1

Using model results

As discussed earlier in this report, two of the main techniques for exercising
market power arc via the manipulation of prices bid into the market (i.e. bidding
above or below variable costs), and the manipulation of bid quantities (e.g.
bidding less-than-available volumes into the market to bring more expensive
generation into play and driving up the clearing price). " This suggests that the
two key results from the model, in terms of identifying potential market power
abuses, arc price and generation production results.
The price levels generated by the model, however, arc strongly affected by the
sources of error discussed above. In particular the absolute price levels in the
supply curve arc especially sensitive to such model errors. That is, whilst the
relative marginal competitiveness (effectively, marginal generation costs) of
varying generation technologies and regions in the model can be accurately
estimated, the absolute marginal generation costs will be directly effected by
errors introduced by the aggregation of plant types, non-modelled uncertainties,
fuel price issues, and non-modelled plant technical details discussed above.

Refer

to chapter 4 for a theoretical exposition of such gaming approaches
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However, if the relative supply curve structure (that is, the relative competitive
position and capacities of various plant types) and the process for assessing
market (particularly inflow) expectations in each region can be estimated
accurately, the production levels for each technology and region will tend to be
much more resilient to potential sources of error. This suggests that the main
contribution of model-based simulation of historical market behaviour would be
in providing an indicator of potential Cournot-typc (that is, production volume)
market power abuses. Wc have used this approach to analyse the 2002 and 2003
Nord Pool (and more specifically, the Norwegian) market results below, in order
to assess the behaviour of Norwegian producers during this period.

7.3

Analysis of 2002 and 2003 Nord Pool
market results

The model was used to analyse the Nord Pool market results for 2002 and the first
6 months of 2003, in order to identify periods in which potential volume-based
market power abuses may have occurred. The model was run firstly at a monthly
time resolution (that is, 13 months'' of 4 weeks cach per year); subsequently the
period from week 45 2002 to week 20 2003 was run at a weekly resolution after it
was identified by the monthly analysis as worthy of further investigation.

7.3.1

Model data and approach

Recall that there arc two parts to the model: the calculation of the "operational
rules for hydro (that is, the water values), and the simulation of the market
operation.

Calculation of water values
The key here is to replicate as far as possible the data available to the generators,
and the decision-making processes used by them, for determining the water
values. The most important data assumption is that the generators do not have
perfect foresight that is, the model does not use actual data for the 2002/2003
period when calculating water values; rather it uses the historical data (for
inflows, generation levels, demand, and so forth) that was available to the
generators over this period. Specifically:
• Demand is modelled via the use of a constant elasticity demand curve (that
is, demand is not fixed but responds to price), which was calibrated based
on recent historical demand levels observed in the market.
• Generation technical features (capacities, availabilities, efficiencies,
emissions levels), as well as transmission capacities and availabilities, were
set to recent historical levels.
• Non-market driven generation (i.e. wind and CHP generation) was fixed to
historic average levels.
• Fuel prices were set to recent market prices plus an estimated average
transport and handling cost.
• Distribution and transmission losses and power contract mark-ups were set
to average historical levels
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Otherwise generation levels, prices, and cross-border transmission levels were all
freely determined by the model and used in calculating the water value curves to
be used in the market simulation.
In calculating the water values, wc attempted to replicate as closely as possible the
generators' decision process. In general, our understanding is that inflows up to 3
or so weeks ahead can be reasonably accurately forecast, given recent inflow
levels and information on the weather forecast, snow pack levels, and so on.
Further than that ahead, however, the lack of correlation between inflows over this
longer time frame and the reduced accuracy of longer-range weather forecasts
mean that generators typically assume the distribution of inflows will match the
historical inflow distribution. That is, they make no a-priori assumptions
regarding inflow levels beyond assuming the inflows will be sampled
from the
historical inflow distribution.
Wc have replicated this process as follows. Given market expectation up to the
end of summer 2002 was for a continuation of recent wet inflow levels, wc
assumed a wet year inflow expectation for this period; that is the inflows would
come from the same distribution as the four wettest years in the period 1991 to
2000. Thereafter, wc adopted a more conservative approach to the valuation of
water corresponding to the drying up of inflows from this period on. From month
9 2002 wc re-valued the water in the reservoirs on a monthly basis. That is, for
each month wc assumed the generators were able to forecast accurately the
month-ahead inflows, and thereafter would assume inflows to be distributed
according to the historic inflow distribution. Water values were re-calculated at
the start of each month based on this expectation.
In this way, wc developed an updating water value curve that did not assume
perfect foresight beyond the very short-term future inflows that arc predictable in
reality, and that reflected the prevailing views in the market at each stage of the
18-month period under analysis.

Replication of the market results
In order to replicate the market for the 2002/2003 period, the following set of data
was fixed to actual levels in the market simulation
• Demand levels in each region
• Exogenous generation (CHP, wind)
• Finnish hydro and nuclear generation
• Imports and exports to countries outside of the Nord Pool region
• Inflows to reservoirs in Northern Norway, Southern Norway, and Sweden
In addition, the following data was set, as in the first part of the model analysis, to
historical levels:
• Generation technical features (capacities, availabilities, efficiencies,
emissions levels), as well as transmission capacities and availabilities.
• Fuel prices were set to recent market prices plus an estimated average
transport and handling cost.
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• Distribution and transmission losses and power contract mark-ups were set
to average historical levels.
Otherwise the remaining generation levels, prices, and cross-border transmission
levels (i.e. within Scandinavia) were all freely determined by the model and used
in calculating the water value curves to be used in the market simulation.

It should be noted that transmission technical aspects (and in particular available
capacities), should ideally be set to actual levels for the period. However a lack of
data available to us at the time of this analysis has meant that wc were forced to
adopt a historical average approach.
In addition, within the simulation at the start of each month we reset the starting
storage reservoir levels for each reservoir to their actual starting levels for that
month. This is because the key result we were interested in was the model
generation levels in each month compared to actual generation levels; for this
comparison to be valid the starting conditions in the model and in reality for each
month have to match as closely as possible.
Finally, a second simulation (called Scenario 2, as opposed to Scenario I) was run
in which wc additionally fixed the hydro generation in Sweden to actual levels
over the 2002/2003 period. This was done to remove the noise' introduced by
modelling the three reservoirs concurrently, as in this analysis we arc largely
interested in the issue of gaming by Norwegian hydro producers. Fixing Swedish
hydro generation means wc can remove any impact of non-perfectly competitive
behaviour (if any) by the Swedish hydro producers from the equation.

7.3.2

Simulation results - monthly resolution

Scenario 1
The hydro production results for Norway and Sweden in the first Scenario (that is,
where hydro generation in Sweden is free to be set by the model), is given in
Figures 7.1 and 7.2.
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Figure 7.1

Nonvegian hydro generation, Scenario 1
Scenario 1: Hydro Generation Norway
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Figure 7.2

l\brw ay

Swedish hydro generation, Scenario 1
Scenario 1: Hydro Generation Sweden
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Clearly actual hydro generation in both regions is substantially different from that
indicated by the model. Initially generation levels in both Sweden and Norway in
the end of the 2001/2002 winter and into summer 2002 arc at or near levels
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indicated by the model; however actual summer generation in both regions is
substantially higher than the model results. From the autumn period in 2002 (that
is, from week 32), hydro generation in Sweden is significantly lower than that
indicated by the model; this shortfall is made up by correspondingly higher
generation levels from Norwegian producers. This situation reverses towards the
end of the modelled time horizon, where wc sec an over-production by Norwegian
producers, and a corresponding reduction in production by Swedish producers.

Scenario 2
The monthly results from the second scns1t1v1ty analysis, where the hydro
production in Sweden is fixed at actual levels, arc given in Figure 7.3.

Norwegian hydro generation, scenario 2

Figure 7.3

Scenario 2: Hydro Generation Norway
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As expected, the removal of this degree of freedom results in a much closer match
between actual and modelled Norwegian generation levels overall. However, even
with the effects of Swedish hydro producer behaviour removed, there arc two
periods when actual hydro generation in Norway was significantly different from
model hydro generation under the assumption of perfect competition. Actual
generation over the summer period (weeks 20 to 33) was up to 2 TWh greater per
month than that indicated by the model. Thereafter, generation levels for the
remainder of 2002 arc similar to model generation levels; however from the end
of 2002 actual Norwegian hydro generation runs significantly below model
generation levels until the main inflow period from week 21.

7.3.3

Analysis of results - monthly resolution

Examination of the analysis results indicates the following main conclusions:
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• Norwegian (and Swedish) hydro generation was too high over the summer
period.
Two possible explanations for this behaviour arc readily apparent. First, the
generators assumed that inflows would continue to be extremely wet over the
summer period, and thus higher generation levels were justified to avoid spillage
later on. This explanation may account for the high generation levels in month 6
2002 in particular, given the very high inflow levels in this period (sec figure 7 .4).
Figure 7.4

Actual 2002/2003 vs. recent historical Nonvegian reservoir
inflows
Inflows: Actual 2002/2003 verses Recent Historic
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The second possible explanation is that the generators dumped power on to the
market in order to reduce storage levels coming into the winter period; the aim
being to avoid starting a normal inflow winter with relatively high storage levels
(which would tend to result in softer winter prices overall). Whilst both
explanations arc plausible, it should be recalled that the inflow expectation
underlying the summer 2002 results in the model was ··wet'' ( even though, as
shown in Figure 7.4, only in mid 2002 were inflows wetter than average for the
four wettest years from 1991 to 2000), and thus the desire to avoid spill given wet
inflows would be captured in the valuation of water and the consequent generation
levels from the model analysis.
• Swedish generation levels were significantly below model generation levels
for winter 2002/2003.
Even given the realistic dry year inflow expectations captured in the model
analysis, wc find that Swedish production was up to 30% lower than modelled
production levels over the 2002/2003 winter. In fact, there was no significant
increase in Swedish hydro generation over the winter period when compared to
generation levels both before and after the 2002/2003 winter. This raises the
question as to whether Swedish producers were reducing volumes in order to raise
prices, or alternatively that the Swedish producers were acting very conservatively
in case the low inflow levels continued into a second year.

92

- ECON Analyse

-

Overvakning av markedsmakt i kraftmarkedet

• Norwegian production was significantly lower than the model result in the
first third of 2003.
Despite continued low Swedish generation levels in the first third of 2003,
Norwegian production was consistently below the (modelled) perfect competition
response of the Norwegian generators given the Swedish generation levels over
this period. In fact, not until the high inflow levels occurred in early summer did
actual and model generation levels come into alignment. This is interesting due to
the fact that significantly high inflows tend to reduce the opportunity for volumebased market power manipulation (i.e. volume reduction), as the probability that
the additional water saved will have to be spilt later is relatively high. Counter
balancing this, it also must be kept in mind that there was significant public
pressure on the generators to act in a more conservative manner during this
period, given the low reservoir levels and extremely high winter power prices.
This may (at least partially) explain the lower-than-expected generation levels
throughout this period. However, particularly given that this period was
characterised by high price levels, overall this indicates that the first third of 2003
is a worthy period for further investigation for market power abuses by
Norwegian hydro generators.
Given the very large difference between modelled and actual production over the
summer period, all weeks from week 17 2002 to week 32 2002 arc indicated as
worthy of further analysis using the other market power indicators presented in
this report. The period from the end of 2002 to week 20 2003 however is perhaps
not so clear-cut. This period is thus examined in further detail in the following
section, where the model is run at a weekly time resolution.

7.3.4

Simulation results - weekly resolution

The hydro production results for Norway in the second Scenario (that is, where
Swedish hydro generation is fixed at actual levels) at a weekly resolution in the
critical weeks from Week 45 2002 to Weck 20 2003 is given in figure 7.5.
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Figure 7.5: Norwegian hydro generation, scenario 2 weekly
Scenario 2: Hydro Generation Norway - Weekly
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As indicated by the monthly results from this period, many of the weeks were
characterised by a somewhat lower actual production profile than that indicated by
the model analysis under the assumption of perfect competition. Examining
Figure 7.5 wc sec that in all but 7 out of 28 weeks actual production levels
differed by more than 5%, and in 6 weeks by more than 10%, from modelled
levels. The largest difference, of nearly 20%, was in week 19 2003.

7.3.5

Analysis of results - weekly resolution

The weekly results reinforce the conclusions reached in the examination of the
monthly simulation results presented above. In particular 6 weeks (week 51 2002,
and weeks 2, 9, 17, 18, and 19 2003) arc highlighted, cf. table 7.1, as worthy of
closer examination using the other indicators developed and presented here, with
the remaining 15 weeks in which actual results lie between 5% and 10% outside
of the modelled results also flagged as potential "problem weeks'.
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Table 7.1

Comparison

Week
2002 I 45
2002 I 46
2002 I 47
2002 I 48
2002 I 49
2002 I 50
2002 I 51
2002 I 52
2003 I 1
2003 / 2
2003 I 3
2003 / 4
2003 / 5
2003 / 6
2003 I 7
2003 I 8
2003 I 9
2003 / 10
2003 I 11
2003 I 12
2003 I 13
2003 I 14
2003 I 15
2003 I 16
2003 I 17
2003 I 18
2003 I 19
2003 I 20

Model
TWh
2.65
2.82
2.95
2.92
2.93
3.09
3.03
2.71
3.13
3.19
2.2
1.9
2.69
2.7
2.53
2.38
2.73
2.42
1.92
1.88
1.96
2.04
1.94
1.38
1.63
1.72
1.92
1.8

of model verses actual results - week byweek
Actual
TWh
2.76
2.86
2.81
2.7
2.71
2.82
2.66
2.46
2.88
2.74
2.14
2.18
2.44
2.55
2.38
2.41
2.39
2.23
1.94
1.94
1.83
1.89
2.05
1.47
1.47
1.53
1.54
1.65

90%
2.39
2.54
2.66
2.63
2.64
2.78
2.73
2.44
2.82
2.87
1.98
1.71
2.42
2.43
2.28
2.14
2.46
2.18
1.73
1.69
1.76
1.84
1.75
1.24
1.47
1.55
1.73
1.62

Of Actual (TWh)
105%
95%
2.52
2.68
2.8
2.77
2.78
2.94
2.88
2.57
2.97
3.03
2.09
1.81
2.56
2.57
2.4
2.26
2.59
2.3
1.82
1.79
1.86
1.94
1.84
1.31
1.55
1.63
1.82
1.71

2.78
2.96
3.1
3.07
3.08
3.24
3.18
2.85
3.29
3.35
2.31
2
2.82
2.84
2.66
2.5
2.87
2.54
2.02
1.97
2.06
2.14
2.04
1.45
1.71
1.81
2.02
1.89

110 %
2.92
3.1
3.25
3.21
3.22
3.4
3.33
2.98
3.44
3.51
2.42
2.09
2.96
2.97
2.78
2.62
3
2.66
2.11
2.07
2.16
2.24
2.13
1.52
1.79
1.89
2.11
1.98

Key
Actual exceeds 10% of model value
Actual exceeds 5% of model value
Within 5% of model value

7.4

Comparison between model and
indicator results

In general there was broad agreement between the model analysis and the other
indicators discussed in the previous chapters regarding those periods flagged for
potential market power use. In particular, the period from week 24 to week 32
2002, the Christmas/New Y car period (weeks 48 2002 to week 2 2003), and
weeks 9 and IO 2003 were highlighted in both approaches.
There was some disagreement between the model and the other indicators as to
which weeks within these periods were especially problematic. For example, the
indicator analysis indicates week 50 as critical (particularly in the N02) region,
whereas the model analysis indicates week 51. This disagreement however is
rather less than it may first appear; for example, all weeks in the period week 48
2002 to week 2 2003 have actual production levels that arc broadly I 0% below
the modelled perfect competition levels; the small differences in the size of this
undershooting' from week to week over this period do not appear significant and
may owe more to the modelling process itself than any fundamental difference.
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The one period however, where the model and the indicators were not in
agreement, is weeks 2 and 3 2003. In particular, in week 3 2003 the modelled and
actual production volumes were in good agreement, and week 3 is not flagged by
the model as critical. On the other hand week 3 is certainly highlighted as critical
by the price-based indicators. This reflects the different types of market power
that each indicator focussed upon; in particular the model analysis focuses on
volume only, and will not tend to flag price-based market power abuses.
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Vedlegg 1: Kraftmarkedet i Norge
I dette vedlegget gir vi en kort beskrivelse av kraftmarkedet i Norge. Vi legger
vekt på å beskrive hvordan de fysiske markedene, det vil si bilateral handel,
spotmarkedet og regulerkraftmarkedet fungerer. Det finansielle markedet blir også
kort beskrevet.
Markedet er regulert ved energiloven og en rekke tilhørende forskrifter, hjemlet i
energiloven. Alle aktører som omsetter elektrisitet skal ha en omsetningskonsesjon, som utstedes av NVE. I tillegg må alle aktørene forholde seg til
forskrift om systemansvaret. Statnett, som er det systemansvarlige selskapet, har
en særdeles viktig rolle i den sammenhengen. Statnett krever dessuten at alle
aktører som er fysisk tilknyttet deres nett, må inngå avregningsavtale og
balanseavtale. I tillegg må aktørene følge vilkår for regulerkraftmarkedet. Nord
Pool har konsesjon som markedsplass, og konsesjonen utstedes av OED. Aktører
som vil handle over Nord Pool må inngå medlemsavtale, betingelsene varierer
ettersom det er snakk om å handel pa elspot, i det finansielle markedet, eller
clearingtjenester. NVE er generell reguleringsmyndighet for sektoren, mens de
konkurransemessige forholdene overvåkes av Konkurransetilsynet. Kredittilsynet
er tilsynsmyndighet når det gjelder det finansielle markedet, gjennom verdipapirlovgivningen.

Fysisk omsetning av kraft
Fysisk handel med kraft kan foregå bilateralt mellom aktører, eventuelt gjennom
en megler, eller over Nord Pools markeder. Alle aktører som skal handle fysisk
kraft må tegne en balanseavtale med det systemansvarlige selskapet der de er
lokalisert. I balanseavtalen forplikter selskapene seg blant annet til a melde inn
planlagt produksjon og forbruk, for påfølgende døgn, til det systemansvarlige
selskapet, som i Norge er Statnett. Planlagt produksjon betyr all planlagt fysisk
produksjon som skal mates inn på nettet, inkludert produksjon som eventuelt ikke
omsettes i markedet. Det innebærer at Statnett har tallmateriale for planlagt
produksjon og forbruk.
Produsentene plikter ikke å melde inn hva de har av ledig kapasitet til Statnett.
Eventuell ledig kapasitet kan meldes inn i regulerkraftmarkedet.
Elspot

Det viktigste markedet for omsetning av fysisk kraft er spotmarkedet på Nord
Pool. Omsetningen over Elspot ligger på rundt en fjerdedel av produksjonen i
Norden. Norske aktører står igjen for i overkant av 40% av omsetningen over
Elspot. Omsetningen over de finansielle markedene er betraktelig høyere, der kan
hver kWh omsettes 'mange ganger". Prisen som settes i Elspot er referansepris
for mye av den bilaterale omsetningen og den finansielle handelen.
Elspot er ct fysisk marked for handel i påfølgende døgn. Markedet er organisert
slik at aktørene byr inn tilbud og etterspørsel for det påfølgende døgnet. Bud for
hver time neste døgn må legges inn før klokken 12 dagen i forveien. På basis av
de innkomne budene klareres markedet for hver time, det vil si at det bestemmes
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en pris og en produksjons-/forbruksmengde for hver time. Denne organiseringen
medfører at det går mellom 12 og 36 timer fra markedet klareres til den aktuelle
driftstimen.

Systemprisen er prisen som klarerer hele det nordiske markedet når det ikke tas
hensyn til overforingsbegrensninger. Dersom det ikke er flaskehalser, vil systemprisen gjelde i hele det nordiske markedet. Hvis det derimot er flaskehalser, vil det
settes egne områdepriser for å balansere tilbud og etterspørsel i hvert markedsområde.
I utgangspunktet er Norge delt i to prisområder, NO I sør for Dovre og NO2 nord
for Dovre. Under spesielle omstendigheter kan Norge deles i flere områder. I løpet
av vinteren 2002/2003 var Norge delt inn i fire prisområder, se Vedlegg 3.
Inndelingen i prisområder avhenger av de fysiske forholdene, både når det gjelder
nettkapasitet og produksjonsressursene.
Nord Pool har alle prisdataene og de offentliggjøres blant annet på Nord Pools
hjemmesider.
All fysisk handel mot de andre nordiske landene må skje over Elspot. Dette er for
å gjøre det enklere å styre utnyttelsen av overføringsforbindelsene. Det innebærer
alts% at flyten over ''mellomriksforbindelsene'' bestemmes av prisforskjeller og
budene som legges inn i Elspot.
Ved slutten av 2002 var det 302 aktører på Elspot. Foruten nordiske aktører
handler også aktører fra Storbritannia, Tyskland, USA, Sveits, Frankrike, Italia og
Nederland over børsen. Aktørene som i hovedsak er på tilbudssiden er kraftprodusenter og vertikalt integrerte kraftselskap. Aktørene som i hovedsak er på
etterspørselssiden er distribusjonsselskap, omsetningsselskap samt noen større
industrivirksomheter. I tillegg er noen av de store internasjonale investeringsbankene aktører i markedet.

Bilateral handel
Som tidligere nevnt foregår en stor del av handelen på bilaterale kontrakter.
Bilaterale kontrakter omsettes gjeme gjennom en megler. Vi har ikke tilgang til
informasjon om prisene i det bilaterale markedet, men Elspot-prisen vil være en
viktig referanse for prisen på kraft som omsettes over bilaterale kontrakter.
Konsesjonskraft er for eksempel en bilateral kontrakt mellom kraftprodusenten og
vertskommunen( e) for kraftanlegget. Mange av de største selskapene innenfor
kraftkrevende industri har bilaterale kontrakter med Statkraft, der prisene er
bestemt av myndighetene. Disse kontraktene er imidlertid relativt gamle og i ferd
med å fases ut. Disse kontraktene vil bli erstattet med kontrakter på markedsvilkår.
Noen bilaterale kontrakter er fleksible i den forstand at en aktør som har kjøpt
kraft, kan videreselge den i spotmarkedet hvis han finner det lønnsomt. Bilaterale
kontrakter kan også være fleksible på den måten at det ikke er spesifisert nøyaktig
når kraften skal tas ut, slik at kjøper kan regulere uttaket i forhold til spotprisen.
Andre bilaterale kontrakter er nøyaktig spesifisert og dermed mindre fleksible.
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Prisområder, flaskehalser og handel
Finland og Sverige utgjør ct clspotområdc hver. Danmark er delt i to områder,
Sjælland og Jylland, på grunn av at det ikke er noen direkte fysisk ovcrføringsforbindclsc mellom de to områdene. Norge er, som tidligere nevnt, normalt delt
inn i to prisområder, men hvis forholdene tilsier det kan Statnett velge å dele
Norge opp i flere prisområder.
På grunn av det store innslaget av vannkraft i Norge og Sverige, og det store
utfallsrommet for svingninger i tilsiget, vil de hydrologiske forholdene ha stor
betydning for variasjon i prisnivå, handel og flaskehalser fra år til år. Normalt vil
ncttoflyten gå sørover fra vannkraftområdene i svært våte år, mens i tørre år vil
ncttoflyten gå nordover fra de termiske områdene i sør.
I forhold til sesongene er det normalt mye eksport fra vannkraftområdene om
våren, sommeren og høsten. For eksempel vil produksjonen være høy om høsten
hvis magasinene er fulle og det samtidig er mye nedbør, noe som gir stor
sannsynlighet for at det blir eksport. Høyt tilsig om våren trenger ikke å føre til at
produksjonen nødvendigvis blir høy, det kommer an på fyllingsgraden i
magasinene. Hvis det er lite vann i magasinene og produsentene forventer høyere
priser i fremtida, vil de heller fylle opp magasinene enn å produsere kraft. Det er
denned mindre sannsynlig at det blir eksportert enn i en tilsvarende situasjon hvor
magasinene hadde vært fulle.
Vannkraftproduksjon har dessuten en mer fleksibel teknologi enn termisk
produksjonskapasitet. Vannkraft benyttes denned i større grad i høy- og spisslast,
mens termisk produksjon går mer jevnt over døgnet. Derfor vil vannkraftområdene typisk eksportere om dagen og importere om natta.
Hyppigheten av flaskehalser varierer med tilsig, magasinfylling og temperaturer. I
2001 var det flaskehalser ett eller flere steder i det nordiske markedet i 48% av
timene i året, mens det i 2002 var flaskehalser ett eller flere steder i det nordiske
markedet i 65% av timene.
Generelt oppstår det relativt hyppig flaskehalsene mellom Sverige og Norge,
spesielt mellom NO 1 og Sverige, dvs. over Haslesnittet. Videre er det ofte
flaskehalser mellom Jylland og både Sverige og Norge, det kommer av at
overføringskapasiteten over kablene er begrenset, samt at begrensninger i nettet på
Jylland fører til at det ikke er mulig å utnytte kapasiteten til Sverige og Norge for
fullt samtidig. Det opptrer mer sjelden flaskehalser mellom Sverige og Finland, og
mellom Sverige og Sjælland er overføringskapasiteten så stor at det sjelden er
flaskehalser der.
Arbeids- og administrasjonsdepartementet har sett på andelen av antall timer NO2
har vært ct høypris eller lavprisområde sammenliknet med Sverige, i forbindelse
med deres behandling av Statkrafts erverv av TEV. Tabell V 1.1 viser i hvilken
grad det varierer fra år til år hvorvidt det er flaskehalser mellom NO2 og Sverige,
og hvorvidt det er NO2 eller Sverige som er høy eller lavprisområde.
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Tabell VJ.I

Andel av tiden hvor NO2 har vert hoypris og lavprisomrade,
sammenliknet med Sverige
1997

1998

1999

2000

2001

Hoyprisomr&de

0%

16 %

30%

2%

20%

Lavprisområde

11 %

7%

5%

38 %

5%

Sum

11 %

23 %

35 %

40%

25 %

Kilde: AAD

Det er altså ikke mulig a si noe generelt om kraftflyt og flaskehalser uten 2 gjore
forutsetninger om nivået i magasinene, faktisk tilsig og forventet tilsig.

Markedskonsentrasjon
Konkurransemyndighetene
i Norden har konkludert med at konsentrasjonen i
hvert av de nasjonale markedene er høy, men at konsentrasjonen blir betraktelig
lavere hvis man ser det nordiske markedet samlet. Tabell V 1.2 gir en oversikt
over de største aktørene i Norden og hvor store markedsandeler de har når det
gjelder produksjonskapasitet i form av henholdsvis energi, installert effekt og
mag as inka pas itet.

Tabell Vl.2
Selskap

Markedskonsentrasjon i kraftmarkedet i Norden
Produksjon

Installert effekt

TWh

Prosent

MW

Prosent

Vattenfall

80,2

21 %

14324

16,4 %

Statkraft"

57,5

15,1 %

14000

16 %

Fortum

43,5

11,5%

12599

14,4 %

Sydkraft

27,5

7,2%

5878

6,7%

Elsam

16,8

4,4 %

3924

4,5 %

PYO

14,3

3,7 %

3360

3,8 %

Energi E2

14,2

3,7 %

4200

4,8 %

E-CO

8,9

2,3 %

2521

2,8 %

Magasin
TWh

Prosent

42

34,8 %

5

4,1 %

Kilde: Konkurransetilsynet

I tabellen har vi tatt med Statkrafts eierandeler i BKK, HEAS, Skagerak, Agder og
Trondheim Energiverk (TEV). Statkraft har per dags dato 100% av aksjene i TEV,
66,6% i Skagerak, 49,9% i BKK, 49% i HEAS og 45,53 i Agder. Vi har tatt med
disse eierpostene fordi Statkraft har mulighet til å utøve kontroll over selskapene.
Statkraft er palagt a selge seg ut av HEAS og a selge produksjonskapasitet
tilsvarende kapasiteten til TEV (nord for Dovre), men det er ikke gjennomført
noen salg ennå. Det er heller ikke offentliggjort hvilke frister Statkraft står
overfor, så vi har derfor ikke tatt hensyn til dette i oversikten.
Vi har ikke inkludert Statkrafts eierandel på 20% i E-CO Vannkraft, både fordi
det er en finansiell eierpost, hvilket innebærer at Statkraft ikke kontrollerer

"

lnkludert BKK, Hcas. Skagerak. Agder og TEV
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produksjonsbeslutningene,
Statkrafts andel.

og fordi det foreligger ct bindene bud på kjøp av

Tabell V 1.3 gir tilsvarende en oversikt over de største aktørene i Midt-Norge og
Nord-Norge (N02). Nederst i denne tabellen har vi satt opp TEVs kapasitet, for å
illustrere hva Statkraft er palagt a selge ut.

Tabell Vl.3

Konsentrasjonen i N02

Selskap

Produksjon

Installert effekt

Magasin

TWh

Prosent

MW

Prosent

TWh

Prosent

Statkraft"

17,5

54%

3662

44%

15,7

NTE

2,6

8%

562

8%

1,0

58 %
4 0//0

Trønder Energi

1,5

5%

334

5%

0,7

3%

Salten
Kraftsamband

1,3

4%

315

5%

1,3

5%

Troms Kraft

1,1

3%

239

4%

0,7

3%

Tafjord Kraft

1,0

3%

277

4%

0.7

3%

Elkem NO 2

1,0

3%

200

3%

0,8

3%

Helgelandskraft

0,9

203

3%

0,4

1%

TEV

2.9

3%
9 o/o

658

10 %

1.5

6%

Kilde:

Konkurransetilsynet

Tabell V 1.4 gir en oversikt over de største aktørene i Sør-Norge (NO 1).

Tabell Vl.4

Konsentrasjonen i NO]

Selskap

Produksjon

Installert effekt

Magasin

TWh

Prosent

MW

Prosent

TWh

Prosent

Statkraft?

40

47%

10338

51 %

29,8

52 %

E-CO

8,9

10 %

2521

12 %

6,4

11 %

Norsk Hydro

8,5

10 %

1683

8%

5,4

10 %

Lyse Energi

5,9

7%

1780

9%

5,0

9%

Akershus Energi

2,4

3%

531

3%

1,0

2%

Hafslund

2,7

3%

504

2%

0,5

1%

Buskerud Energi

2.2

3%

438

2%

1.2

2%

Østfold Energi

1,6

2%

338

2%

0,9

1%

Kilde:

Konkurransetilsynet

I tabellene er ikke kontraktene mellom Statkraft og kraftkrevende industri, på
myndighetsbestemte vilkår, tatt ut. Dette dreier seg om nærmere 18 TWh, fordelt
på NO 1 og N02.
Tabellene viser at Statkraft har en sterk posisjon, både i NO 1 og i N02, samtidig
som det er en rekke mindre selskaper i markedet i tillegg. På nordisk nivå er

-0 Statkraft
-'

er inkludert TEV

BKK. Heas. Skagerak og Agder er inkludert i Statkraft
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Statkrafts stilling svakere, men når det gjelder magasinkapasitet er stillingen
betydelig.

Regulerkraftmarkedet
Regulcrkraftmarkedet er de systemansvarlige selskapenes instrument for a
håndtere ubalanser mellom anmeldt markedsklarering og faktisk produksjon og
forbruk. Det oppstår ubalanser mellom anmeldt produksjon og forbruk både på
grunn av uforutsette hendelser. for eksempel driftsproblemer, og på grunn av
differanser mellom anslått og faktisk produksjon og forbruk. Prognosene for
forbruk er særlig sensitive for endringer i temperaturer, spesielt på vinteren.
Uregulert produksjon, som for eksempel elvckraft og vindkraft, kan også vise seg
å bli annerledes enn forventet. Regulerkraftmarkedet er i prinsippet felles for
Norge, Sverige og Finland, men når det er flaskehalser, håndteres reguleringen
separat innenfor hvert prisområde.
De systemansvarlige selskapene, dvs. Statnett for Norges del, Svenska Kraftnat
for Sveriges del og Fingrid i Finland, er de eneste etterspørrerne i regulerkraftmarkedet. Rcgulerkraftmarkedet er derfor i praksis en liste hvor produsenter,
og noen større forbrukere melder inn bud for opp- eller nedregulering. Budene må
inneholde pris, antall MW og geografisk område som opp- eller nedreguleringen
gjelder for. Bud om opp- og nedregulering legges inn etter at Elspot-markedet er
klarert, slik at aktørene vet hvilken produksjonsplan for ordinær drift de har å
forholde seg til. Aktørene i Rcgulerkraftmarkedet må inngå balanseavtale og
avregningsavtale med Statnett og følge forskrift om måling og avregning. Ingen
aktører har i utgangspunktet noen forpliktelser til å legge inn bud i Regulcrkraftmarkedet. I ekstraordinære driftssituasjoner kan imidlertid Statnett kreve at
all tilgjengelig kapasitet, dvs. produksjon som ikke er bundet opp av bilaterale
kontrakter eller solgt over Elspot, meldes inn i regulerkraftmarkcdet.
Regulerkraftprisen fastsettes for hvert Elspot-områdc etter at den gjeldende driftstimen er slutt. V cd oppregulering blir den dyreste reguleringsressursen som har
vært i bruk prisbestemmende, og ved nedregulering blir billigste reguleringsressurs som har vært i bruk prisbestemmende. For at en regulering skal bli
prisbestemmende, må reguleringen imidlertid ha vart i mer enn 10 minutter av
timen. Hvis det ikke foretas reguleringer vil områdepris i Elspot settes som
regulerkraftpris. Regulerkraftprisen kan imidlertid bli fastsatt på grunnlag av
reguleringer i andre Elspot-områder, når det ikke er flaskehalser mellom
områdene. Oppreguleringspriscn må imidlertid være høyere eller lik områdeprisen
og ncdrcguleringspriscn må være lavere eller lik områdeprisen. Spesialreguleringer bestemmer ikke regulerkraftprisen.
Statnett offentliggjor priser for
opp- og nedregulering samt regulert volum ukentlig på sine hjemmesider.
På grunn av at Statnett har ansvar for å sikre tilstrekkelige effektreserver, har de
innført ct såkalt rcgulcrkraftopsjonsmarked (RKOM). Via dette markedet får
produsenter og større forbrukere betaling for å stille effektkapasitet til rådighet for
Statnett. Statnett kjøper ut fra disse budene ct visst antall MW, enten på 1-

--

En spesialregulering vil si at det hoppes over bud i den ordinare regulerkraftlista pa grunn av at tekniske
eller geografiske forhold forer til at ikke alle budene kan brukes til faktisk opp- eller nedregulering.
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måneders, 3-måneders eller 3x3 måneders kontrakter (det vil for eksempel s1
0 l. l 2.2002-28.02.2002 og tilsvarende de påfølgende to årene).
Effektkapasitet som er kjøpt gjennom slike RKOM-avtaler må tilbys i regulerkraftmarkedet på virkedager mellom 06 og 22 i hele avtaleperioden. Det vil si at
effektkapasiteten ikke kan selges bilateralt eller i spotmarkedet, eller benyttes som
egenproduksjon. De effektreservene som er kjøpt blir ellers betalt i henhold til de
ordinære reglene og vilkårene for regulerkraftmarkedct, hvis de blir benyttet. Det
er for eksempel ikke satt noen øvre prisgrense for de reservene som kjøpes inn,
utover de generelle reglene som gjelder for regulerkraftmarkedet.
Prisen på effektreservene offentliggjøres, det samme gjelder mengden som kjøpes
inn i hvert område.

Terminmarkedet
Terminmarkedet,
eller det finansielle markedet, er i praksis flere
markeder/produkt hvor det kan handles kraftkontrakter eller prissikring fremover i
tid.
Pr. i dag tilbyr Nord Pool futures-kontrakter, forward-kontrakter og opsjoner.
Futures brukes for kortere leveringspcriodcr, som dager og uker, mens forwardkontrakter brukes for lengre leveringsperioder, som sesonger eller år. I tillegg
tilbyr Nord Pool en differansekontrakt som er en forward-kontrakt på differansen
mellom systemprisen og de ulike områdeprisene. Opsjonene er finansielle derivat.
Opsjonene brukes til risikostyring og til å anslå fremtidige inntekter.
Pr. i dag handles det med årskontrakter frem til og med 2007. Det er imidlertid et
veldig lite volum som er kontrahert for 2007. De største volumene ligger på ukeskontrakter to uker frem i tid. Dette har blant annet sammenheng med at
omsetningsselskapene må ha to ukers varslingstid for a endre prisen til
sluttbruker. Ut over dette omsettes det relativt store volum for de nærmeste to-tre
sesongene og for de kommende tre månedene.
Normalt anses terminprisene for a vere et relativt godt anslag på hvilket prisnivå
markedet forventer inntil tre år frem i tid. Vinteren 2002/2003 ble imidlertid
likviditeten i de finansielle markedene svært lav, samtidig som prisene var svært
volatile. På grunn av den store usikkerheten og den lave likviditeten er
terminprisene for vinteren 2002/2003 lite egnet som ct realistisk anslag på
produsentenes forventninger.
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Vedlegg 2:
Markedsutviklingen 2002/2003
Utviklingen i magasinfylling
Tilsigssvikt
Første halvår 2002 var våtere enn normalt, mens andre halvår 2002 var preget av
en betydelig tilsigssvikt i hele Norden. Andre halvår 2002 (ukene 31-52) kom det
bare 50% av det som regnes som normalt tilsig. I praksis vil det si tilsig som
kunne ha gitt 35,5 TWh i produksjon. Figur V2. l viser tilsiget i Norden i ct
23
normalår og tilsiget i Norden for 2002.

Tilsig i Norden i et normalår og i 2002

Figur V2.l
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Figuren viser at frem til uke 20 lå tilsiget stort sett godt over det normale, mens
det fra uke 21 (nest siste uka i mai) til uke 24 (andre uka i juni) var på ct tilnærmet
normalt nivå. Deretter tippet tilsiget under normalen, og bortsett fra en kort
periode rundt uke 29 var tilsiget betydelig under normalt nivå fra midten av juli og
ut resten av året. Relativt sett var svikten størst i Finland og Sverige, men i
absolutt forstand var svikten størst i Norge. Svikten startet tidligere i Sverige og
Finland enn i Norge.
Situasjonen høsten 2002 var svært spesiell. Søylene i figur V2.2 viser totale tilsig
i Uke 31-52 for hvert av de nordiske landene og for Norden samlet. Søylen helt til
høyre (den lyseste) viser gjennomsnittlige tilsig mellom 1980 og 2001. Søylen i
midten viser det laveste tilsiget som er observert i samme periode. Søylen helt til

-? Akkurat i denne sammenhengen
vannkraftproduksjon

vil Norden si Norge. Sverige og Finland, ettersom Danmark ikke har
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venstre viser tilsigene høsten 2002. Tilsiget høsten 2002 var ikke bare langt under
det normale, det var samtidig langt under minimumsmålingen de siste 20 årene i
alle de tre landene.

Tilsig i Norden høsten 2002 sammenstilt med normale tilsig og
bunnotering siden 1980

Figur V2.2
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Sannsynligheten for
oppleve en så dramatisk tilsigssvikt i alle tre landene
samtidig har vi beregnet til 0,5% (for ukene 31-52 i 2002). Det vil si en
begivenhet som statistisk sett vil inntreffe mindre enn en gang hvert 200 år. For en
nærmere drøfting av sannsynligheten viser vi til ECON Notat 2/03: Hosten da
tilsiget sviktet'", som var en del av prosjektet 'Tørrår i Norden".

Magasinfylling
Figur V2.3 viser den faktiske magasinfyllingen fra april 2002 til juni 2003,
tidligere maksimums- og minimumsfylling, samt gjennomsnittlig magasinfylling,
for Norge og Sverige."

-+

Finland har svært lite magasinkapasitet

og er derfor ikke inkludert.
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Magasinf:/ling i Norge og Sverige fra april 2002 til juni 2003.
Prosent av total magasinkapasitet

Figur V2.3
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Våren 2002 var magasinfyllingen godt over gjennomsnittet for årstiden, og lå i
perioder opp mot maksimumsnivået. Fra og med andre halvår sviktet tilsiget og
magasinfyllingen sank. I oktober kom magasinfyllingen under det tidligere
minimumsnivået. I april steg fyllingsgraden igjen og fulgte deretter omtrent det
tidligere minimumsnivået frem til sommeren. I januar 2003 manglet det omtrent
30 TWh i forhold til gjennomsnittlig fyllingsgrad. I Uke 21 (slutten av mai)
manglet det omtrent 15,5 TWh i forhold til gjennomsnittet.

Kulde, kabelbrudd og andre uhell
I tillegg til den dramatiske svikten i tilsiget var det flere andre faktorer som bidro
til å svekke kraftbalansen. For det første var det kaldt i både Finland, Norge og
Sverige både i november, desember og begynnelsen på januar. Dette ga ct ekstraforbruk på omtrent 3,5 TWh, som skyldtes økt forbruk til oppvarming.
To ovcrføringskabler var ute på grunn av feil, nemlig Swe-Pol mellom Sverige og
Polen og Kontck mellom Sjælland og Tyskland. Swe-Pol var ute fra midten av
november til midten av desember i 2002. Da den kom i drift igjen, snudde flyten
slik at det gikk kraft fra Polen til Sverige. I henhold til en avtale mellom
Vattenfall og de polske interessentene skulle kabelen benyttes til eksport fra
Sverige til Polen. Dette var første gang kabelen ble benyttet til import til Sverige.
Kontek var ute fra begynnelsen av september til begynnelsen av desember 2002. I
perioden hvor kablene var ute av drift gikk vi glipp av inntil 1,5 TWh import fra
Kontinentet. I tillegg medførte problemer ved de svenske kjernekraftverkene
Oskarshamn og Barsebck lavere produksjon i svensk kjernekraft enn normalt.
På den andre siden førte lavkonjunktur, spesielt for papirindustrien, til noe
redusert forbruk. En ny mellomriksforbindelse mellom Finland og Russland stod
ferdig til årsskiftet, noe som økte importkapasiteten fra Russland til Finland med
1000 MW fra årsskiftet. Begge disse faktorene bidro til å redusere

"krisen".Prisutvikling i spotmarkedet og terminmarkedet
Den ekstreme tilsigssviktcn og de øvrige hendelsene, førte til at prisene økte
voldsomt. Figur V2.4 viser utviklingen i spotprisenc fra mai 2002 til mai 2003.
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Gjennomsnittlig systempris i august 2002 var 151 kr/MWh. Snittet i desember var
544 kr/MWh og i januar var snittet på 524 kr/MWh. Økningen fra august til
september ga mer enn en tredobling av prisen.
Ukegjennomsnitt for spolpriser på Nord Pool fra mai 2002 til
mai 2003

Figur V2.4
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Figuren viser at prisene i spotmarkedet begynte a oke i juli. Etter det økte prisene
jevnt frem til oktober, før prisstigningen akselererte i november. I slutten av
januar begynte prisene å falle igjen.
Mens gjennomsnittlig spotpris i mai 2002 var 11,6 ore/kWh var prisen i mai 2003
23,3 ore/kWh, dvs. at prisen i 2003 var over dobbelt så høyt som i 2002. Det
skyldes naturligvis at magasinfyllingen våren 2003 var på et betydelig lavere nivå
enn normalt, mens magasinfyllingen i mai 2002, etter en våt vår med mye tilsig,
var høyere enn normalt.
Figur V2.4 illustrerer også at det grove bildet for vinteren er at Jylland er ct
lavprisområde, prisene på Jylland ligger stort sett under prisene i de andre
områdene. Ut fra figuren kan vi også lese at prisene i Sverige og Sør-Norge følger
hverandre utover vinteren. Finland følger også i stor grad prisen i Sverige og SørNorgc, men blir i en del tilfeller ct lavprisområde. Sjælland følger i stor grad også
prisene i Sverige og Sør-Norge.
Figur V2.5 viser hvordan terminprisene endret seg utover våren. Figuren viser
nivået på terminprisene i uke 1, uke 11 (midten av mars) og uke 21 (slutten av
mai) i 2003, for de kommende ukene frem til januar 2004. Terminprisene som er
vist i figuren er både futures og forward kontrakter. De første ukene er det
ukespriser som ligger til grunn, mens lenger frem i tid eksisterer det kun
blokkontraktcr.
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Terminpriser

Figur V2.5
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I uke 1 var terminprisene for de kommende ukene høy, men den sank betraktelig
og tippet under 30 øre/kWh for uke 25 (i midten av juni) og utover. Markedet tok
høyde for en betydelig større knapphet enn den vi faktisk fikk. En lengre
kuldeperiode ville da også antakelig gitt høyere spotpriser utover senvinteren.
Markedet forventet på dette tidspunktet priser på opp mot 30 øre/kWh også etter
vårknipa.
I uke 11 hadde spotpriscn allerede falt en del, og terminprisen for de nærmeste
ukene startet på litt over 30 øre/kWh. På dette tidspunktet vart terminprisen for
uke 31 (slutten av juli) nesten nede i 20 øre/kWh.
Prisen på terminkontrakter som ble inngått i uke 21 startet på litt over 20
ore/kWh. Frem mot juli sank prisene noe (pga. høyt uregulert tilsig på
forsommeren), for så å stige igjen utover høsten.
Avhengig av når kontraktene er inngått, ligger altså prisene for høsten 2003
mellom 25 og 30 øre/kWh. Til sammenligning har terminprisene de siste årene
ligget rundt 14-15 ore/kWh for sommeren og rundt 20-22 ore/kWh for vinteren.

Flaskehalser og handel
Figur V2.6 viser handelen mellom Norge og Sverige (linje) på den enc siden og
Polen, Finland, Danmark og Tyskland på den andre siden (stolper).
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Figur V2.6
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Tidlig på høsten okte spotprisene betydelig, og importen til Norge og Sverige
økte. Spotpriscnc falt i løpet av våren, men de falt ikke ned til samme nivå som
året før. Importen til Norge og Sverige var høy i forhold til normalt også utover
varen.
Handelen mellom Norge og Sverige var preget av at tilsigene sviktet tidligere i
Sverige enn i Norge, og selv om tilsigene i Norge også sviktet utover høsten,
eksporterte Norge kraft til Sverige nesten helt frem til årsskiftet. Dette er
bakgrunnen for mistanken om strategisk vanndisponering i Norge. Etter årsskiftet
snudde imidlertid handelen og Norge fikk importert fra Sverige.
Den kraftige produksjonen i Sør-Sverige og importen fra Danmark til Sør-Sverige
førte til at vestkystsnittet i Sverige ble en flaskehals. Kapasitetsproblemene her
satte ct tak på hvor mye som kunne importeres fra Jylland og Sjælland til Sverige,
samt fra Sverige til Norge. I januar ble det installert et automatisk nettvern langs
vestkystsnittet, som i stor grad løste problemet.
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Vedlegg 3: Prisområder i Norge
Normalt er Norge delt inn i 2 prisområder, NO I og NO2. NO I er grovt sett Norge
sør for Dovre og NO2 er Norge nord for Dovre. Norge deles inn i flere prisområder hvis situasjonen tilsier at det blir så omfattende flaskehalser, at det er
mest hensiktsmessig å etablere flere prisområder. Fra og med uke 51 i 2002 til og
med uke 22 i 2003, var Norge delt inn i 4 prisområder. Både de (to) vanlige
prisområdene og de (fire) som gjaldt vinteren 2002/2003 er illustrert i figur V3. l.
Figur V2. 7
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Vi kaller NO I Sør-Norge. Det vil si ct område sør for Dovre, ned til Boknafjordcn
og resten av Sørlandet. Fjellområdene i Sør-Norge er også medregent i NO 1. NO2
kaller vi Vest-Norge, det består av områdene nord for Boknafjorden, vest for
fjellene og sør for Sognefjorden, den innerste delen av Sognefjorden (både nord
og sør for fjorden) hører også til i NO2. NO3 kaller vi Midt-Norge, det utgjør
områdene nord for Sognefjorden og Vågå, omtrent opp til Trondheim, derfra
begrenses området av Trondheimsfjorden, områdene øst for Trondheim er ikke
med i NO3. NO4 kaller vi Nord-Norge, det utgjør områdene øst for Trondheim,
Fosen og nordover.

-?

Skillelinjene gar ved Litjfossen, via Vagamo til Ask@ra.
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Når Norge er delt i fire følger grensen mellom NO I og NO3 den samme
skillelinja som går mellom NO I og NO2 i normale situasjoner, bortsett fra at de
indre delene av Sognefjorden ikke hører til i NO3, men det gjør de ytre delene,
nord for Sognefjorden. I en situasjon hvor landet er delt i fire vil NO 1+ NO2 og
NO3+NO4 utgjøre omtrent de samme områdene som NOi og NO2 1 en
normalsituasjon, bortsett fra ct område i ytre Sogn, nord for Sognefjorden.
Fra Nord-Norge (NO2 eller NO4) til Sverige gikk flyten i hovedsak fra Sverige til
Norge før årsskiftet. Fra slutten av 2002 og frem til april 2003 var det så godt som
ingen prisforskjeller mellom Nord-Norge og Sverige, det var heller ingen
flaskehals mellom områdene, kapasiteten ble ikke fullt utnyttet. Etter årsskiftet har
det vært små prisforskjeller, eksporten fra Norge til Sverige øker utover våren,
flyten varierer en god del.
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Vedlegg 4: Kraftmarkedsmodellen
ECONs kraftmarkedsmodell er en partiell likevektsmodell for det nordeuropeiske
kraftmarkedet. Til sammen omfatter modellapparatet de nordiske landene (unntatt
Island), Tyskland, Polen og Nederland. Hvert av de nordiske landene er modellert
som ett markedsområde, med unntak av Danmark som er delt i to. For hvert
markedsomr&de beregner modellen forbruk, produksjon, handel, CO»-utslipp og
priser for ett år om gangen. Handelen begrenses av den fysiske overforingskapasiteten mellom markedsområdene i modellen.
I tillegg inngår handel med andre omkringliggende land (Russland, de baltiske
landene og de landene Tyskland har utveksling med) i modellen. Handelen med
de øvrige områdene modelleres på to ulike måter: enten ved at handelsstrømmene
legges inn eksogent, eller ved at utvekslingen skjer i forhold til en fast prisstruktur, som beregnes i en egen enklere modell.
Modellen forutsetter frikonkurranse. Markedsløsningen bestemmes ved at
marginal betalingsvillighet er lik marginal produksjonskostnad som igjen er lik
pnscn.

Etterspørselssiden
Det er opptil fem delmarkeder i hvert område: husholdninger, service, kraftkrevende industri (inkludert treforedling), annen industri og kjelmarked. Kjelmarkedet omfatter elektrokjeler som kan skifte mellom olje og elektrisk drift. Det
er bare Norge og Sverige som har ct kjelmarked av betydning.
Etterspørselen i hver sektor avhenger av inntekt, sluttbrukerprisen for kraft og
oljeprisen. Sluttbrukerprisen for kraft består av flere komponenter: engrospris
(spotprisen), overføringskostnader (nettleie), omsetningsmargin og forskjellige
avgifter. Disse parametrene varierer mellom sluttbrukergrupper og mellom land.
Vi antar at sluttbrukerprisen til alle forbrukere avhenger av spotprisen. Med andre
ord forutsetter vi at kontraktsprisene reflekterer forventet spotpris i fremtida, og at
i likevekt tilpasser alle forbrukerne seg til priser som varierer med markedsprisen.
Hvordan pris- og inntektsendringer slår ut i etterspørselen avhenger av
elastisiteter. Elastisiteten sier hvor mange prosent etterspørselen endres hvis for
eksempel kraftpris eller inntekt øker med en prosent. Hver sektor i hvert land får
tilordnet ulike elastisiteter for kraftpris, oljepris og inntekt.
Etterspørselen er mest elastisk i kjelmarkedet, siden kjelmarkedet består av
forbrukere som på kort varsel kan veksle mellom elektrisitet og olje. Vi antar at
etterspørselen i kraftkrevende industri ikke er prisfølsom når spotprisen ligger
under 40 øre/kWh. Når spotprisen blir høyere enn 40 ore/kWh, er også forbruket i
kraftkrevende industri følsomt for prisendringer.
For gitt pris og inntekt varierer nivået på etterspørselen mellom ulike sesonger.
Dette gjelder spesielt husholdningene i Norge og Sverige, som i stor grad benytter
kraft til oppvarming om vinteren. Etterspørselen i kraftkrevende industri er
uavhengig av sesonger.
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Etterspørselen, eller lasten, varierer også over døgnet og uken. For å ta hensyn til
dette er modellen delt inn i fem lastavsnitt innenfor hver fireukersperiode. Hver
periode består av lav last (natt) (32, 7 % av tiden), mellomlast (kveld og helg) (31,5
% av tiden), hoylast formiddag (8,9 % av tiden), hoy last middag (20,8 % av tiden)
og høylast ettermiddag (6 % av tiden).
Forbruket i en periode fordeles mellom lastavsnittene med ct gitt forhold: en gitt
andel av kraften blir konsumert under høylast, uansett nivået på forbruket.
Forbrukerne responderer med andre ord bare på gjennomsnittlig prisnivå over
perioden. Forholdet mellom forbruket i de ulike lastavsnittene varierer mellom de
ulike geografiske områdene.
En del energi går tapt på veien fra produsent til forbruker. Det betyr at
produksjonen alltid må være litt større enn forbruket. Tapet ligger på 6,5 -- 10% av
forbruket i de forskjellige sektorene (avhengig av gjennomsnittlig nettnivå som
kraften tas ut på).
Data
Tall for forbruk er hentet fra Nord Pool. I Norge har vi observasjoner av
etterspørselen fordelt på prisområdene NO 1 og NO2 fra og med uke 1 i 2002.
I perioden uke 51 i 2002 til uke 22 i 2003 var Norge delt inn i fire prisområder.
Grensen mellom de to nordligste og de to sørligste områdene er sammenfallende
med grensen mellom NO 1 og NO2, bortsett fra for Høyanger, som i denne
perioden ble regnet med i Midt-Norge. Vi har slått sammen tallene for de to
nordligste prisområdene for å få en kontinuerlig dataserie for NO2, og de to
sørligste for å få en kontinuerlig dataserie for NO 1. Dette betyr at tallene for NO2
i denne perioden inneholder området mellom Sognefjorden og Nordfjord. Målt i
installert effekt utgjør differansen 325 MW.
Vi benytter SSBs energistatistikk for å fordele forbruket på de fem ulike
forbruksgruppene beskrevet ovenfor. Ettersom vi har observasjoner på fylkesnivå,
summerer vi de 6 nordligste fylkene og de 13 sørligste for å finne fordelingen
mellom forbruksgruppene i henholdsvis NO2 og NO 1. For Sverige og Finland får
vi tilsvarende tall fra bransjeorganisasjonene Svensk Energi og Finergy. For
Jylland og Sjælland får vi grupperte forbrukstall fra systemoperatørene Eltra og
Elkraft system.

Tilbudssiden
Tilbudskurven i hvert område er gitt av grensekostnadskurven i området. Ulike
typer kraftverk er inkludert (vannkraft, kjernekraft, fjernvarme, desentral og
industriell kraftvarme, kull-, gass- og oljekondensverk, og vindkraft), med
tilhørende kapasiteter og marginale produksjonskostnader (brenselskostnadcr og
drifts- og vedlikeholdskostnader).
Varmekraft
Tradisjonell varmekraftkapasitet (kondenskraft) er delt i opptil 10 ulike
kostnadsklasser. I og med at en del av produksjonen i sentrale kraftvarmeverk er
varmebunden, er det spesifisert ct minimumsnivå for produksjonen i disse verkene
i hver periode. Til sammen inneholder modellen 19 typer produksjonskapasitet,
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som ikke er vannkraft. Tilbudskurven blir da ikke spesielt detaljert og den får
store 'trappetrinn". For kjernekraft i Sverige og kullkraft i Danmark er en slik
trappetrinnsform et godt bilde av strukturen.

Vannkraftproduksjon
Produksjonsmulighetene
i vannkraftverk bestemmes ikke bare av effektkapasiteten, men også av tilsiget av vann og magasinkapasiteten. Tilbudskurven
for vannkraftproduksjon er ikke fast over året. Magasiner kan benyttes til å lagre
vann til produksjon ved ct senere tidspunkt. Det betyr at vannkraftproduksjonen
kan flyttes mellom perioder og mellom lastavsnitt.
I modellen er det tre magasin: NO l, N02 og Sverige. Vannkraftproduksjonen i
Finland har mindre reguleringskapasitet og er lagt inn eksogent i modellen (som
elvekraft). Den eksplisitte modelleringen av vanndisponeringen er beskrevet mer
detaljert nedenfor.

Eksogen produksjon
Produksjonen i noen verk er uavhengig av markedspris og produksjonskostnader.
Dette gjelder vindkraft (som bare kan produsere når det blåser, ikke når prisen er
hoy), uregulert vannkraft, fjernvarme og industriell kraftvarme i Sverige og
Finland, og desentral kraftvarme i Danmark (som avhenger av varmebehovet).
Produksjonen i disse teknologiene er lagt inn eksogent i modellen, dog slik at
produksjonen varierer både over året og over døgnet. Hvor stor andel av kraften
som blir produsert under høylast avhenger av årstiden. For eksempel skjer en mye
større andel av produksjonen i desentral kraftvarme under høylast i sommerhalvåret enn i vinterhalvåret. Vi legger inn alle faktiske tall for denne
produksjonen når vi skal simulere markedsutfallet.

Data
Kostnadsstruktur og råvarepriser har vi hentet fra IEA, Råvarepriser for olje og
gas (www.iea.org) og McCloskey, R@varepriserfor kull (www.globalcoal.com).
Fyllingsgraden i vannmagasinene henter vi fra SSB, Vannmagasinenes
fyllingsgrad
ukentlig (www.ssb.no/vannmag). Magasinkapasitet ansees som
hemmelig bedriftsinformasjon, vi har dermed ikke detaljert informasjon om dette.
Tilsiget henter vi fra NVE, Tilsig
ukentlig (www.nve.no ). Tilsigstallene er
splittet opp mellom NO 1, N02, Sverige og Finland. Nedbørmengde for
geografisk avgrensede områder kan hentes fra Meteorologisk institutt. Dataseriene
har også i dette tilfellet noe forskjellig beregningsgrunnlag i de ukene Norge var
delt inn i fire prisområder, som beskrevet i Vedlegg 3.
Effektkapasitet henter vi fra årsrapporter på Europowcr (www.curopower.com).
Statnett har også tall for installert effekt og tilgjengelig vintereffekt. Tilgjengelig
produksjonskapasitet til enhver tid kan hentes fra Nord Pool, Oversikt over
utkoblinger, samt markedsdata (www.Nord Pool.com). Vi bruker tallene for
installert effekt. Det hadde imidlertid vært mer korrekt ajustere dette i henhold til
revisjoner og andre forhold som fører til at faktisk tilgjengelig produksjonskapasitet er lavere enn installert effekt.
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Lokalisering henter vi også fra årsrapportene på Europower.
Kildene for eksogene produksjonsdata er: Elkraft System (www.elkraft-systm.dk),
Eltra (www.eltra.dk),
Nord Pool (www.Nord
Pool.com), Energia.fi
(www.energia.fi), SSB (www.ssb.no) og Svensk Energi (www.svenskenergi.se).
Effektreserver
Kapasiteten setter en absolutt grense for produksjonen. I ct kraftsystem kan man
imidlertid ikke balansere helt på kapasitetsgrensen, det må alltid være noe reservekapasitet som kan tas i bruk hvis noen kraftverk skulle falle ut eller etterspørselen
skulle bli høyere enn forventet. I modellen er dette lagt inn som ct krav om
effektreserve: en viss andel av produksjonskapasiteten i hvert område blir til
enhver tid holdt utenfor markedet. Denne andelen varierer over året, og er høyest
om vinteren i ECONs modell.

Handel
Handel utløses dersom prisene, korrigert for overføringskostnader, -tariffer og tap,
er forskjellige i forskjellige områder. Handel vil enten eliminere prisforskjeller
eller begrenses av flaskehalser i ovcrføringsforbindelsene. Det interne nettet i
hvert markedsområde er ikke modellert, dvs. modellen fanger ikke opp eventuelle
interne flaskehalser.
Handelen mellom Finland og Russland er uavhengig av prisene, og modellert som
grunnlastimport. I simuleringene i dette prosjektet har vi lagt inn faktiske
importvolumer for den perioden vi ser på. Vi har heller ikke modellert
utvekslingen mot Tyskland og Polland, men lagt inn den faktiske utvekslingen.
Data
Overføringskapasitetene er basert på Nord Pools handelstall mellom landene. Vi
beregner kapasiteten ved å se på det høyeste observerte nivået for handel i den
aktuelle tidsperioden. Markedstilpasningen kan være sensitiv i forhold til den
faktiske overføringskapasiteten. Det har vært flere midlertidige avvik og
revisjoner i løpet de siste to årene. For siste halvår 2003 var det for eksempel bare
halv kapasitet på kabelforbindelsen mellom Jylland og Norge på grunn av ct
lynnedslag i en transformator.

Vanndisponeringen
Vannverdien er ct uttrykk som brukes for verdien av vannet og kan sammenliknes
med verdien av ct brensel som en termisk produsent benytter til kraftproduksjon.
Vi antar at vannverdien avhenger av fyllingsgraden i magasinet, det vil si at
verdien av vannet en produsent har, avhenger av hvor mye vann han har samlet
sett og hvor fullt eller tomt magasinet er. Når magasinet er fullt, har en ekstra
enhet vann ingen verdi dersom den ikke kan produseres direkte. Et eksempel på
sammenhengen mellom fyllingsgrad og vannverdi er vist i figur V4.1.
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Figur V4.I

Sammenhengen mellom fyllingsgrad og vannverdi
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Vannverdien i for eksempel N02 er en funksjon av fyllingsgraden i N02, samt
fyllingsgraden i de to andre magasinene og overføringsmulighetene. Dette gir en
tredimensjonal vannverdikurve.
Den beregnede vannverdikurven brukes deretter som grunnlag for de prisene
produsentene byr inn i markedet.
Det første steget for å modellere vanndisponeringen gjøres ved at vi bruker
ECONs kraftmarkedsmodell til å finne markedslikevekten for ct gitt sett av
vannverdier. Simuleringen gir oss den optimale produksjonen, gitt de andre
markedsforholdene.
Intuisjonen i dette er som følger: For hver fyllingsgrad fins det en
korresponderende vannverdi, dette er illustrert i figur V4.1. For hver vannverdi
(eller for eksempel hver gasspris som ct gasskraftverk kan stå overfor) fins det en
korresponderende optimal produksjonsmengde. For å finne denne produksjonsmengden bruker vi altså ECONs kraftmarkedsmodell, som optimeringsvcrktøy.
Det vil si at den produksjonsmengden vi finner, er den som er optimal i ct
frikonkurransemarked. I denne modellkjøringen er vannverdiene som puttes inn
eksogene.
Hvis vi gjør dette for ct stort sett av vannverdier (fyllingsgrad i magasinene) får vi
en kurve som vi kaller produksjonskurven (PK). Produksjonskurven gir
sammenhengen mellom vannverdier og optimal produksjon. Produksjonskurven
kan secs på som vannkraftprodusentenes etterspørsel etter vann til å produsere
kraft med. Et eksempel på en produksjonskurve er vist i figur V4.2.
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Figur V4.2

Eksempel pa produksjonskurve
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En lav vannverdi innebærer at produsentene ønsker å produsere mye, og motsatt
for en høy vannverdi. En høy vannverdi oppstår for eksempel hvis produsenten
forventer at prisen i den nærmeste fremtida blir høy, for eksempel på grunn av
sviktende tilsig eller høy etterspørsel. Motsatt for en lav vannverdi. Hver enkelt
produsent vil tilpasse sin produksjon slik at den marginale vannverdien er lik
26
·
pnsen.
Deretter bruker vi denne produksjonskurven og fordelingen av tilsiget, til å finne
det vi vil kalle en sparekurve (SK). I motsetning til produksjonskurven, forteller
sparekurven oss hvor mye av vannet i magasinet og tilsiget i perioden som
produsenten ønsker å spare. For å komme frem til sparekurven benyttes trinnvis
dynamisk programmering.
Intuisjonen bak sparekurven er at modelleringen må ta hensyn til hvordan tilsiget
og produksjonen påvirker magasinfyllingen i neste periode, og dermed
vannverdien og optimal produksjon. Denne sammenhengen uttrykker dynamikken
i modelleringen:
SK(t-1)

= SK (t) + PK

(t) - Tilsig (t),

dert er kommende periode. Sparekurven er illustrert i figur V4.3.

-

Forutsatt at han er pristaker.
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Figur V4.3
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Vi har nå utledet en optimal vanndisponering for en pristaker, som benyttes i
markedssimulering. Figur V4.4 gir ct oversiktsbilde over hele modelleringsprosessen.
Figur V4.4

Fyllingsgrad

Oversikt over modelleringsprosessen

vannverdi

ECONs
kraftmarkedsmode 11

produksjonskurve

l
Forventet tilsig

sparekurve
Produksjon

Markedssimulering

Forbruk
Handel
Priser

Data
Vannverdiene avhenger i prinsippet av fyllingsgraden i magasinene. I
simuleringen velger vi å la vannverdiene ligge innenfor maksimum og minimum
av observert fyllingsgrad, fordi verdier utenfor dette området har liten praktisk
interesse. I teorien kunne fyllingsgraden vært lavere enn det observerte
minimumsnivået og høyere enn det observerte maksimumsnivået. Dette ville gitt
andre vannverdier, men disse mener vi det er av liten praktisk interesse å bruke.
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Markedssimulering
Etter at vi har funnet sparekurven, simuleres markedsutfallet. Denne gangen
brukes sparekurven som input på tilbudssiden, mens tilsiget er input til
sparekurven. Rekkefølgen i simuleringsprosessen er som følger:

1. Tidshorisonten bestemmes (for eksempel I måned).
2. Det fastsettes ct utgangsnivå for magasinene.
3. Vannverdiene bestemmes ved hjelp av sparekurvene.
4. Modellen kjøres og markedslikevekten finnes.
5. Ut fra produksjonsvolumene i likevekt og tilsigsfordclingcn far vi ut nye
magasinnivå for neste periode.
6. Simuleringer for neste periode starter fra punkt 3.
7. Prosessen gjentas til siste periode.
Det går an å ta hensyn til usikkerhet, for eksempel i hvordan tilsig legges inn i
sparefunksjonen. En simulering kan kjøres for en eller flere aktuelle tilsigsscrier,
eller for ulike scenarier for tilsig. Det vil si at verdien på vannet kan bli verdsatt
basert på forventet eller gjennomsnittlig tilsig. Effekten av ct tørt år kan for
eksempel analyseres ved å bruke ct scenario for lite tilsig i simuleringen. I denne
sammenhengen tar vi ikke hensyn til usikkerhet fordi vi bruker faktiske historiske
tilsigsdata for å simulere frikonkurranseutfallet for en historisk situasjon.
Hele prosessen er beskrevet i figur V4.5. Markedsklareringen gir produksjonsvolum, som igjen bestemmer fyllingsgraden i neste periode, som er input
sparekurven. Sammenhengen mellom periodene er vist ved de tykke pilene.
Figur V4.5 Markedssimuleringen
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